
    obsah 

Výroční zpráva města Strakonice 1 



    obsah 

Výroční zpráva města Strakonice 2 

 

město Strakonice 

město Strakonice - základní informace........................................................................................................... 3 

úvodní slovo starosty města .............................................................................................................................. 4 

partnerská města...............................................................................................................................................5 - 7 

Zdravé město Strakonice................................................................................................................................8 - 9 

kalendář akcí .................................................................................................................................................10 – 12 

Rozloučení s významnými osobnostmi města ........................................................................................... 13 

vedení města .................................................................................................................................................14 - 15 

složení výborů a komisí ...................................................................................................................................... 16 

přehled získaných dotací v roce 2012 ........................................................................................................... 17 

nejvýznamnější investiční akce města Strakonice v roce 2012 ....................................................18 - 19 

zřizované organizace města a obchodní spol. s majetkovou účastí města ...................................... 20 

hospodaření města Strakonice v roce 2012 ........................................................................................21 - 26 

 

městský úřad 

městský úřad – základní informace................................................................................................................ 27 

slovo tajemníka  MěÚ.......................................................................................................................................... 28 

organizační struktura městského úřadu....................................................................................................... 29 

metody kvality a vzdělávací projekty městského úřadu ................................................................30 – 31 

kancelář tajemníka......................................................................................................................................32 – 34 

odbor dopravy .............................................................................................................................................35 – 36 

odbor finanční..............................................................................................................................................37 – 38 

odbor sociální ...............................................................................................................................................39 – 40 

stavební úřad................................................................................................................................................41 – 42 

odbor majetkový .........................................................................................................................................43 – 44 

odbor rozvoje ...............................................................................................................................................45 – 47 

odbor školství a cestovního ruchu ........................................................................................................48 – 50 

odbor vnitřních věcí ...................................................................................................................................51 – 52 

odbor životního prostředí ........................................................................................................................53 – 54 

obecní živnostenský úřad.........................................................................................................................55 – 56 

městská policie...................................................................................................................................................... 57 

… a něco navíc.............................................................................................................................................58 – 60 

 

 

 



    město Strakonice 

Výroční zpráva města Strakonice 3 

 

město Strakonice 
 
 
počet obyvatel:   22 617  (k 31. 12. 2012) 
katastrální výměra:   3 468 ha 
 
základní geografické údaje: 
zeměpisná šířka:    49°16´s.š. 
zeměpisná délka:    13°53´v.d. 
nadmořská výška:   390 – 430 m n.m. 
 
městské části:   Strakonice I 

Strakonice II 
Přední Ptákovice 
Modlešovice 
Virt 
Hajská 
Střela 
Dražejov 
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Vážení spoluobčané, 
 

další výroční zpráva našeho města je příleži-
tostí k ohlédnutí za uplynulým rokem 2012, 
který byl velmi úzce spjat s konáním jubilej-
ního 20. Mezinárodního dudáckého festi-
valu. Při vzpomínce na něj mám pocit, jako 
bych v dálce slyšel doznívat dudy. Festiva-
lem jsme vloni završili řadu drobných i vět-
ších kulturních a společenských akcí věno-
vaných dudácké tradici ve Strakonicích.  
Jsem hrdý na to, že jsme se měli také v již 
uplynulém roce v našem městě čím poch-
lubit. Kromě zmíněného dudáckého festi-
valu to bylo i další zkrášlování našeho města 
a pokračování v rozsáhlých investicích, kte-
ré jsou důležité pro rozvoj Strakonic. V roce 
2012 jsme pokračovali v rozpracovaných 
projektech a zahájili práce na nových.  
Za účasti ministra školství jsme otevřeli již 
kompletně dokončené oba pavilony zcela 
nové základní školy na Povážské. Pokračo-
vali jsme v zateplování a úpravách dalších 
budov předškolních i školních zařízení. 
Do trvalého provozu byly uvedeny zmoder-
nizované objekty vodohospodářské infra-
struktury – úpravna vody Hajská a čistírna 
odpadních vod včetně několika nových 
kanalizačních sběračů. V oblasti ochrany 
životního prostředí jsme se dokázali vypo-
řádat s poslední známou ekologickou zátěží 
na území města ve sklepních prostorách 
v areálu strakonického hradu v objektu tzv. 
„jedárny“. V lokalitě Kání vrch byl vybudo-
ván nový sběrný dvůr. Naším dalším cílem je 
v brzké budoucnosti průmyslovou zónu ve 
zmíněné lokalitě lépe zpřístupnit, aby moh-
la být investory náležitě využívána.  
Pokračovala revitalizace strakonických síd-
lišť, jejímž výsledkem má být vytvoření pří-
jemnějšího a kvalitnějšího životního pro-
storu pro tamní obyvatele. Zaměřili jsme se  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
také na centrum města, zrekonstruována 
byla plocha tržnice. V roce 2013 bude vyba-
vena typizovanými prodejními stánky tak, 
aby se toto místo celkově zkulturnilo a od-
povídalo svým vzhledem centru města. Ne-
zapomínali jsme ani na památky; zrevitali-
zována byla například kaple svatého Vojtě-
cha na městském hřbitově. Pokračovali 
jsme úspěšně i v získávání dalších prostřed-
ků z dotačních a grantových programů, 
které nám v realizaci našich investičních 
záměrů významně pomohly. 
Když jsem zmínil dudácké tradice našeho 
města, nemohu opominout ani události, 
které nás rozesmutnily. K takovým patřila 
rozloučení s několika významnými strako-
nickými občany. Zemřel pan Josef Režný, 
velká osobnost mezi dudáky a folkloristy, 
čestný občan našeho města. Opustil nás i 
další čestný občan města, muzikant Ladislav 
Rom, dále architekt a malíř Ivan Čech 
a Drahuška Kolářová, iniciátorka řady soci-
álních projektů. 
Tyto a řadu jiných informací o městě i práci 
městského úřadu naleznete ve výroční 
zprávě, kterou jste právě otevřeli. Předklá-
dáme vám zde mimo jiné také přehledně 
zpracovanou kapitolu Hospodaření města 
v roce 2012, kde je názorně v tabulkách 
a grafech vysvětleno i často citované úvěro-
vé zatížení města.  

Vážení spoluobčané, uplynulý rok 2012 
považuji z hlediska rozvoje Strakonic za rok 
úspěšný a naší snahou bude, aby jím byl 
i rok nastávající. 

 
 
 

 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys 
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Partnerské město Bad Salzungen  
SRN 
 
S lázeňským městem Bad Salzungen (18 000 
obyvatel) mají Strakonice nejdelší partnerskou 
spolupráci - smlouva byla podepsána již v 
roce 1977. Bad Salzungen je okresním měs-
tem Wartburgského kraje.  
 
 

 
Partnerská obec Lengnau  
Švýcarsko 

 
S Lengnau (4 500 obyvatel) má naše město 
Strakonice již 12 let partnerské vztahy. Leží v 
severozápadní části země na hranici kantonů, 
zhruba uprostřed mezi městy Biel a Solothurn 
v údolí řeky Aare na úpatí vápencového poho-
ří Jura.  
 
 
 
 
 
 
 
Partnerská oblast Calderdale  
Velká Británie 
 
Region Calderdale se nachází v hrabství West 
Yorkshire na severozápadě Anglie, cca 300 km 
severně od Londýna, blízko měst Leeds, Man-
chester či Bradford. Celá oblast zaujímá plochu 
cca 363 km2 a žije zde okolo 195 000 obyvatel. 
Správním střediskem celé oblasti je město Halifax 
s téměř 100 000 obyvateli.  
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Rok 2012 

 
 

Calderdale 
 
V roce 2012 jsme oslavili dvacet let od po-
depsání první listiny přátelství mezi regiony 
Calderdale a Strakonicko.  
Byly zorganizovány celkem tři návštěvy. 
Jednu zajišťovalo občanské sdružení Cal-
derdale-Strakonice Twinning Association, 
které je složeno z řad občanů obou regionů. 
Do Anglie odjelo jedenáct osob. 
V programu byla kromě návštěvy místních 
pamětihodností také návštěva Skotska. Na 
památku výročí si místní přivezli od anglic-
kých přátel malovaný talíř, který je uložený 
ve vitríně v malé zasedací místnosti MěÚ 
Strakonice.   
Při druhé návštěvě přijal starosta Calderdale 
se svou manželkou a doprovodem pozvání 
od strakonického starosty k účasti na jubi-
lejním 20. ročníku Mezinárodního dudácké-
ho festivalu. Kromě účasti na programu 
dudáckého festivalu navštívila delegace 
novou základní školu Povážská, vodní mlýn 
v Hoslovicích a další místa jižních Čech. 
V poslední den návštěvy se konal slavnostní 
oběd se zástupci měst, která znovu pode-
psala listinu přátelství v roce 2002 (Blatná, 
Strakonice, Vodňany, Volyně). Na vzpomín-
ku výročí byl starostovi Calderdale darován 
fez.  
Zatím poslední návštěva se uskutečnila na 
podzim (20. - 25. 11.). Starosta Calderdale 
pozval recipročně představitele měst 
k návštěvě partnerské oblasti. Do Anglie za 
Strakonice odjel starosta Pavel Vondrys, za 
Blatnou místostarosta Pavel Ounický a za 
Vodňany starosta Viktor Blašťák. Celou de-
legaci doprovázel pracovník Městského 
úřadu Strakonice. Tamní radnici byl předán 
korbel s nápisem Calderdale – Strakonice 
region, 1992-2012. Delegace si domů při-
vezla upomínkový předmět, který je ulože-
ný v malé zasedací místnosti MěÚ Strakoni-
ce.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
Foto: Archiv MěÚ 
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Bad Salzungen a Lengnau 
 
V roce 2012 navštívili v rámci 20. ročníku 
Mezinárodního dudáckého festivalu zá-
stupci všech našich partnerských měst. Ze 
Švýcarského města Lengnau přijel prezi-
dent s manželkou a z Bad Salzungenu dva 
radní a keltská princezna. 
Během čtyřdenního pobytu navštívili naši 
přátelé nejen festival, ale naší snahou bylo 
jim co nejvíce přiblížit život v našem městě, 
okolí a celých jižních Čechách. Školský sys-
tém v cizích zemích je vždy téma, které kaž-
dého zajímá, proto jsme s nimi navštívili 
nově vybudovanou Základní školu Pováž-
ská. Zastavení jsme udělali také 
v Hoslovicích, vyhlášeném středověkém 
vodním mlýně.  
Na jeden den jsme se vzdálili ze Strakonicka 
na Lipno. Zde jsme využili nově otevřené 
stezky korunami stromů. Pohled z ptačí 
perspektivy na část Lipenské nádrže, Šuma-
vu a Novohradské hory nabídla našim hos-
tům 40 metrová věž. Samozřejmostí byla 
také setkání s vedením města a strakonic-
kými radními.  
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Zdravé město Strakonice 
Politik Zdravého města:  
Mgr. Ing. Pavel Vondrys 
Koordinátor Zdravého města a místní Agendy 21: 
Mgr. Michal Novotný  
 

 
V roce 2012 dominovala aktivitám progra-
mu Zdravé město, mimo celoměstského 
tématu Roku dudáků, tato dvě témata: 
• Evropský rok aktivního stárnutí  

a mezigenerační solidarity  
• Kampaň Strakonice proti rakovině 
Snahou programu Zdravé město Strakonice 
je rozvíjet město jako kvalitní a příjemné 
místo pro život na základě dohody s obyva-
teli. Cílem je dlouhodobý rozvoj města 
v souladu s trvale udržitelným rozvojem, 
plnění takzvané místní Agendy  21. 
 
Evropský rok aktivního stárnutí a mezigene-
rační solidarity 

Každoročně vyhlašuje Evropská unie téma da-
ného roku. Na Evropský rok dobrovolníků navá-
zal v roce 2012 právě Evropský rok aktivního 
stárnutí a mezigenerační solidarity.  
Město Strakonice obě témata propojilo me-
zinárodním projektem s názvem Hledání 
vhodných nástrojů pro zapojení seniorů, 
který byl zaměřen na dobrovolnictví 
a aktivní občanství seniorů. V rámci tohoto 
projektu získaly dvě neziskové organizace 
pracující se seniory příspěvek na školení 
koordinátorů dobrovolníků.  
V březnu byl ve spolupráci se Šmidingero-
vou knihovnou v rámci akademie volného 
času zorganizován diskuzní pořad s názvem 
Život po padesátce nás baví. V něm o ak-
tivním prožívání života a dobrovolnictví 
diskutovala moderátorka Marie Retková, 
herec Pavel Nový, velocipedista Josef Zi-
movčák a zazněly i důležité informace o 
celoživotním vzdělávání. 
V roce 2012 byl také splněn vítězný námět z 
Fóra zdravého města v roce 2011, který požado-
val vytvoření sportoviště pro dříve narozené. Tři 
posilovadla pro seniory byla v srpnu instalována 
v odpočinkové zóně na Podskalí.. 

 
Strakonice proti rakovině 

Ve Strakonicích mají v oblasti podpory vý-
zkumu a boje proti rakovině dlouholetou 
tradici dvě akce. Jednak je to zářijový Běh  

 
 
 
 
 

 
 
naděje, který pořádali jeho organizátoři ve 
Strakonicích již popáté pod tímto názvem a 
který navazuje na populární Běh Terryho 
Foxe. Běhu se zúčastnilo 1 905 běžců a vý-
nos určený na výzkum proti rakovině byl 8 
758 Kč. Druhou akcí je charitativní Vánoční 
jarmark, který se v roce 2012 konal 
v Sokolovně již po osmé a který vynesl Na-
daci pro transplantaci kostní dřeně 55 980 
Kč. 
K těmto dvěma úspěšným akcím přibyly 
v roce 2012 dvě nové. Strakonicemi poprvé 
projel peloton cykloakce Na kole dětem! 
Tuto benefiční cyklo jízdu vymyslel a do 
Strakonic v čele pelotonu přivedl známý 
velocipedista Josef Zimovčák. Cyklisté Stra-
konicemi projeli 15. června. Nadační fond 
Na kole dětem spolupracuje s dětskými 
onkologickými klinikami a zajišťuje pro děti 
ozdravné pobyty. 
Druhou novou akcí byla osvětová výstava 
Ligy proti rakovině s názvem Každý svého 
zdraví strůjcem. Ta byla hlavním lákadlem 
říjnových Dnů zdraví. Výstavu zhlédla více 
než tisícovka návštěvníků. Tři stovky z nich 
využily také možnosti preventivního zdra-
votního vyšetření. 
 

Kampaně ve zdravém městě 

Zdravé město se tradičně zapojilo do těchto 
celostátních kampaní - Den Země (22. dub-
na, tradičně organizovaný Domem dětí a 
mládeže), Den bez tabáku (31. května, vý-
tvarná akce MŠ Holečkova 413 „Nechceme 
kouřit“), Evropský týden mobility a Evrop-
ský den bez aut (17. – 22. září, tuto akci se 
zapojením řady partnerů koordinuje odbor 
životního prostředí), Dny zdraví (1. – 18. 
října). 
Vedle celostátních kampaní se v tomto roce 
opět opakovala, ve spolupráci s Policií ČR, 
preventivní akce Bezpečné pneumatiky, 
základ bezpečné jízdy. Policisté upozor-
ňovali na povinnost použití zimních pneu-
matik a na vzorné řidiče, jejichž vozy měly 
zimní pneumatiky s hloubkou dezénu více 
jak 4 mm, čekalo milé překvapení. Přímo na  
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parkovišti si mohli řidiči vyzvednout drobné 
odměny a zároveň si od automechanika 
zdarma nechat prohlédnout svůj vůz před 
zimou. 
 
Fórum zdravého města 
Toto fórum je hlavním nástrojem pro ko-
munikaci s občany a pro plánování nových 
aktivit. Na fóru občané prezentují své námě-
ty na zlepšení života ve Strakonicích. V roce 
2012 se fórum uskutečnilo již počtvrté a  
poprvé na něm zazněl hlas mladé generace 
od tzv. diskusního stolu mladých. 
 

• Rekonstrukce vlakového nádraží 
• Zachování rozsahu lůžkové péče 
• Podpora kulturních a společenských akcí 

ve městě (2012/2013 je prioritou Větší fi-
nanční podpora pravidelných společen-
ských akcí - především seniorů) 

• Úprava okolí ZŠ Jezerní (zeleň, dětské 
hřiště, adrenalinové centrum pro mlá-
dež) 

• Centrum města - revitalizace (pro rok 
2012/2013 je prioritou pokračování re-
konstrukce Velkého náměstí) 

• Úprava sportovišť u ZŠ (V období 
2012/2013 je prioritou realizace II. etapy 
rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Du-
kelská) 

Na tomto fóru měli účastníci opět možnost 
hlasovat o dárkovém šeku na 10.000 Kč, 
který  získal Junák – svaz skautů a skautek 
na oslavy 100. výročí založení. 

 

Granty  

V roce 2012 jsme již potřetí rozdělovali 
granty v rámci Společného grantu 
s Komunitní nadací Blanicko – Otavskou, 
která na uvedené granty přispěla částkou ve 
výši 50 procent. V žádostech žadatelé poža-
dovali celkem 228 098 Kč. 
Podpořeno bylo těchto 5 projektů celkovou 
částkou ve výši 100 000 Kč. 
 
 

 
Výstavu Ligy proti rakovině navštívily i děti z mateřské školy. 

 

Seznam podpořených projektů v roce 2012 

Organizace Název projektu Nadační 
příspěvek 

FOKUS Písek, pobočka Strakonice Vzděláním za kvalitou 25 000 Kč 

Sdružení Zdravotně postižených ČR, úz. 
sdr. Strakonice 

Koulíme si pro radost 25 000 Kč 

Sdružení hasičů ČMS okresu  Strakonice Dobrovolnictvím k výchově dětí 25 000 Kč 

Centrum pro zdravotně postižené Jiho-
českého kraje - pracoviště Strakonice 

Chceme být nejlepší 13 000 Kč 

Český červený kříž – ÚOS ČČK  
Ocenění nových bezpříspěvkových dárců krve, vícenásobných dárců 
a dobrovolníků 

12 000 Kč 
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE 2012 
 
1. 1. Novoroční ohňostroj 
 
22. - 24. 3. Skupovy Strakonice 
 47. ročník krajské loutkářské přehlídky profesionálních a amatérských souborů 
 
7. 4. Tatoo Jam 
 10. ročník tetovacího festivalu  
 
22. 4. Švandova lípa 
 vyhlášení památného stromu 
 

 
26. 4.  Aprílové bruslení městem 
 5. ročník jízdy na in-line bruslích pro malé i velké  
 
28. 4. Strakonické vítání léta 
 celodenní zábavný kulturní, soutěžní a sportovní program 
 - zahájení sezony Muzea středního Pootaví 
 - výlet po Naučné stezce Švandy dudáka 
 - oficiální zahájení cyklistické sezony v Jihočeském kraji 2012 
 - otevření informačního centra – středověký vodní mlýn Hoslovice 
 
5. 5.  Otavský plamínek 

5. ročník soutěže v požárním sportu pro kolektivy mladých hasičů 
 
13. 5. Den otevřených dveří vojenské posádky V Lipkách 

ukázka techniky a zbraní protiletadlové raketové brigády, historické vojenské vý-
stroje a výzbroje, ukázka techniky Policie ČR a Městské policie Strakonice 

 
18. 5.  Den otevřených dveří Muzea středního Pootaví ve Strakonicích 

prohlídka strakonického hradu s kapitulní síní, černou kuchyní, zámeckou galerií a 
expozicemi Muzea středního Pootaví   

 
25. - 26. 5. Jamboree 
 bluegrassová přehlídka za účasti domácích i zahraničních skupin 
 
1.6. Dudácká muzejní noc 
 netradiční prohlídka muzea a zahájení výstavy Z historie dudáckých festivalů 
 
 



    kalendář akcí 

Výroční zpráva města Strakonice 11 

  
2. - 3. 6. Národní šampionát mažoretek ČR- mistrovství Čech 
 soutěž mažoretkových skupin v pochodovém defilé a podiových formacích 
 
8. - 10. 6. DEP Strakonická 100 a Po stopách Švandy dudáka  
 dálkový etapový pochod a cyklojízda okolím Strakonic 
8. - 10. 6. Dance show 
 celorepubliková přehlídka tanečních souborů a skupin  
 
9. - 10. 6.  Oblastní mistrovství republiky Jihočeského kraje  

 parkurový závod pod strakonickým hradem  
  

14. - 15. 6.  Strakonický dudáček 
přehlídka dětských dudáckých muzik a souborů   

  
15. - 17. 6.  Dance show  

přehlídka tanečních souborů  a skupin z celé České republiky – country, break, dis-
co, aerobik 

  
22. 6. Strakonický dudák – divadelní hra  

strakonický hrad se stane dějištěm velkolepé scény pod širým nebem v podání       
Divadelního souboru Čelakovský Strakonice  
 

 
19. - 23. 6. Mistrovství světa juniorů v hokejbale  
 kategorie U18  
 
30. 6. Pivovarská pouť 
 zábavné odpoledne a podvečer pro děti a dospělé, neckyáda, rozmanitý kulturní 

program  
 
27. - 29. 7.  Český skokový pohár  
 parkurový závod pod strakonickým hradem  
    
28. - 29. 7.  Czech Open 
 otevřené mistrovství ve vodním pólu  
 
2. 8. S dudáky po strakonických památkách za magického úplňku  
 v čarovné noci ožijí  stará vyprávění, pověsti, ale i osobnosti, které zde žily, praco-

valy nebo jen přenocovaly  
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21. 8. Strakonický běh městem 
 na trať dlouhou 5,5 km mohou vyrazit sportovci všech věkových kategorií – start 

strakonický hrad 
 
22. - 26. 8.   Mezinárodní dudácký festival 
 20. ročník – unikátní a ojedinělá přehlídka dudáckých kapel z celého světa 
 

20. 9.  Běh naděje  
 humanitární akce na podporu boje proti rakovině  
 
28. - 30. 9.   Václavská pouť  
 největší jihočeská  pouť, nechybí atrakce, hudební program, výstavy a sportovní 

utkání  
 
29. - 30. 9. Strakonický fez 
 celorepubliková parašutistická soutěž v přesnosti přistání na cíl 
 
16. - 18.11.   Divadelní přehlídka Setkání 
  přehlídka amatérských, profesionálních, klasických, netradičních i pouličních diva-

del  
 

2. 12.   Slavnostní zahájení adventu 
 slavnostní rozsvícení předvánoční výzdoby města, zvonkový průvod, adventní 

koncert 
 
30. 11. - 2. 12.  Adventní řemeslné trhy pod Rumpálem  
 strakonický hrad s jarmarkem, živým betlémem, vánočními výstavami, dobovými 

řemeslníky a vůní předvánočního pečení 
 
12. 12.   Česko zpívá koledy 
 společné zpívání koled na Velkém náměstí pod vánočním stromem 
 

 
 



 
 
 Rozloučení s významnými osobnostmi města 

Výroční zpráva města Strakonice 13 

 
 
Ladislav Rom 
Kapelník Nektarky, hudební pedagog a čestný 
občan města Strakonice pan Ladislav Rom 
zemřel 30. března ve věku 86 let. Na poli mu-
zikantském i pedagogickém dosáhl výrazných 
úspěchů, které zdaleka přesáhly hranice měs-
ta a regionu. Čestné občanství města Strako-
nice mu bylo uděleno v roce 2009 za dlouho-
letý přínos v oblasti kultury, propagaci města 
v celosvětovém měřítku a výchovu nových 
generací muzikantů. 
 
 
Ivan Čech 
Výraznou osobností, která nás v roce 2012 
opustila, byl pan Ivan Čech, polistopadový 
předseda Městského národního výboru ve 
Strakonicích, architekt, výtvarník, malíř a spor-
tovec. Svou aktivní a bohatou životní pouť 
ukončil v nedožitých 77 letech.   
 
 
Josef Režný 
Na sklonku roku se město rozloučilo 
s nestorem strakonických dudáků panem Jo-
sefem Režným, místním rodákem, muzikan-
tem, folklorním sběratelem a spisovatelem. 
Bylo mu 88 let. Jeho dlouholeté významné 
působení v oblasti českého národopisu i svě-
tového folklóru a nesporné zásluhy o výchovu 
nové generace muzikantů byly v roce 2009 
oceněny čestným občanstvím města Strakoni-
ce. 
 
 
Drahuška Kolářová 
Dlouholetá aktivní vedoucí strakonického 
Centra pro zdravotně postižené. Iniciovala 
řadu sociálních projektů. Jejím nápadem bylo 
také pravidelné udělování cen Matka roku, 
otec roku za dlouhodobou péči o zdravotně 
postižené děti. Sama titul Matka roku získala 
im-memoriam. Zemřela 19. prosince ve věku 
61 let. 
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Seznam zastupitelů pro volební období  2010 – 2014

 
Ing. Pavel Vondrys (SJS) 

Ing. Pavel Pavel (SJS) 

Ing. Jiří Treybal (SJS) 

Mgr. Ivana Parkosová (SJS) 

Eva Rabová (SJS) 

Mgr. Josef Samec (ČSSD) 

Mgr. Jaroslava Cháberová (ČSSD) 

Mgr. Emanuel Pavelka (ČSSD) 

Ing. Luděk Joza (ČSSD) 

PhDr. Ivana Říhová (TOP 09) 

Mgr. Miroslav Hlava (TOP 09) 

MUDr. Michal Pelíšek (TOP 09) 

RNDr. Ladislav Havel (ODS) 

Ing. Ludvík Němejc (ODS) 

Radek Chvosta (ODS) 

 
MUDr. Ibrahim Razak (VPM) 

Josef Štrébl (VPM) 

Mgr. Břetislav Hrdlička (SV) 

Milan Jungvirt (SV) 

Milada Vlasáková (KSČM) 

Václav Šrámek (KSČM)  
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Rada města Strakonice pro volební období 2010 – 2014 

 

 

Ing. Pavel Vondrys (SJS) 
starosta 

 
PhDr. Ivana Říhová (TOP 09) 

místostarostka 

 
Ing. Pavel Pavel (SJS) 

místostarosta 

 
Mgr. Josef Samec (ČSSD) 

radní 

 
Mgr. Jaroslava Cháberová (ČSSD) 

radní 

 
Mgr. Emanuel Pavelka (ČSSD) 

radní 

 
Ing. Luděk Joza (ČSSD) 

radní 
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Složení výborů a komisí pro  
volební období 2010 – 2014 
 
Kontrolní výbor: 
předseda: Václav Šrámek 
členové:  MUDr. Josef Vávra (do 11. 9. 
2012), Ing. Karel Šíp (od 12. 12. 2012), Milan 
Jungvirt, Radek Chvosta, MUDr. Michal Pelí-
šek, Mgr. Radek Sosna, Ing. František Lebe-
da ml., Ivan Šulc, Mgr. Petr Hrnčíř 
 
Finanční výbor: 
předseda:   Eva Rabová 
členové:  Josef Štrébl, Ing. Otomar Šimák, 
Ing. Libor Volf, Ivan Breindl, Ing. Luděk Joza, 
Vlasta Boguschová, Václav Drhovský, Martin 
Hýbl, BBS 
 
Majetková komise 
předseda:  Ing. Ludvík Němejc 
členové:  Jaroslav Čermák, Ing. František 
Lebeda ml., Radoslava Novotná, Ing. Miloš 
Hynek, Ing. Jiří Jeníček, Jiří Urbánek, 
Mgr. Břetislav Hrdlička, Jan Pašava, Marek 
Fügner, Lukáš Houdek, Zbyněk Blatský, Vác-
lav Šrámek, Ing. Vlasta Pacourková 
 
Bytová komise 
předseda:   Mgr. Ivana Parkosová 
členové:  Jaroslava Fornbaumová, Eva 
Nová, PhDr. Ivana Říhová, Zdeňka Tomšovi-
cová, Zbyněk Blatský, Mgr. Martina Košťálo-
vá 
 
Sociální komise 
předseda:   MUDr. Michal Pelíšek 
členové:  Drahuška Kolářová ( † 19. 12. 
2012) Helena Bartáčková, Helena Mocová 
Linhartová, Jana Tlachová, Milada Vlasáko-
vá, Miloslava Pašavová, Marie Brejchová, 
Ing. Karel Seknička 
 
Komise pro kulturu a cestovní ruch 
předseda:   RNDr. Ladislav Havel 
členové:  Bc. Alena Barborková, PhDr. 
Ivana Říhová, Mgr. Ivana Parkosová, Ing. 
Ivana Bambásková, Michal Šochman, Mgr. 
Josef Samec, Bc. Šárka Kůsová, Eva Dressle-
rová, Mgr. Iva Šrámková, Vladimíra Hradská, 
Heidrun Motlová, Pavel Soukup 
 
 

 
 

 
 
 
Komise pro sport 
předseda:   Luboš Parkos 
členové:  Ing. Pavel Bublík, MVDr. Pavel 
Dušek, Mgr. Cyril Dušek, František Kouba, 
Jan Schneedorfer, Pavel Raba, MVDr. Miro-
slav Vondřička, Bc. Jitka Krýzová, Ing. Jan 
Žák, Mgr. Roman Heimlich, PaedDr. Pavel 
Kouba, Luděk Bastián, Václav Zábranský, 
Roman Marienka 
 
Komise školství 
předseda:   Mgr. Miroslav Hlava  
členové:  Mgr. Radek Sosna, MUDr. Soňa 
Pavlová, Mgr. Josef Mráz, Mgr. Jaroslava 
Cháberová, Mgr. Václav Vlček, Miloslava 
Vozábalová, Mgr. Jaroslava Kolesová, Věra 
Maříková 
 
Komise pro rozvoj města 
předseda:   Ing. Aleš Seitz 
členové:  Mgr. Jitka Vápeníková, Ing. Lud-
vík Němejc, Ing. Jiří Treybal, Ing. Milada 
Brejchová, Mgr. Josef Mráz, Ing. Josef Zá-
mečník, Ing. Jaroslav Brůžek, Ing. Václav 
Býček, Ing. Jaroslav Bašta, Mgr. Michal No-
votný, 
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Přehled získaných dotací v průběhu roku 2012 
 
 

Č. NÁZEV PROJEKTU DOT. TITUL 
CELKOVÉ NÁKLADY 

V KČ 
Z TOHO DOTACE 

TERMÍN 
REALIZACE 

1 
S dudáky po strakonických 
památkách za magického 
úplňku 

Jčk 43 761,00 20 000,00 2012 

2 
Regenerace sídliště 1. máje –  
III. etapa 

MMR  4 526 552,00 3 168 586,00 2012 

3 
Zkvalitnění péče o zvířata 
v psím útulku ve Strakonicích 

JčK 29 993,00 29 993,00 2012 

4 
Oprava kaple sv. Vojtěcha 
v areálu hřbitova ve Strakoni-
cích 

MK ČR  
 

1 357 414,48 1 123 000,00 2012 

5 
Oprava Brušákovy kaple 
v Radomyšlské ulici ve Strako-
nicích – II. etapa 

JčK 34 821,00 30 000,00 2012 

6 
Zateplení a výměna oken spor-
tovní haly STARZ, Strakonice* 

OP ŽP 25 019 645,00 6 294 780,00 2012 - 2014 

7 
Oprava pomníku obětem 1. 
světové války ve Starém Dra-
žejově – I. etapa 

JčK 47 300,00 30 000,00 2012 

8 
Rozšíření stávající kapacity MŠ 
Šumavská, Strakonice 

JčK 683 734,80 300 000,00 2012 

9 Strakonický hrad žije! JčK 71 690,00 40 000,00 2012 

10 
Úprava nově získaných prostor 
hasičské zbrojnice Sokolovská, 
Strakonice 

JčK 151 396,00 60 000,00 2012 

11 
Pořízení aktualizace územně 
analytických podkladů pro ORP 
Strakonice 

JčK 336 200,00 168 100,00 2012 

12 
Revitalizace sídliště Mír, Stra-
konice – I. etapa* 

IOP 3 466 652,62 2 738 372,60 2012 -2013 

13 
Úprava veřejného prostranství 
u kostela sv. Markéty, Strakoni-
ce 

LEADER 2 596 408,00 1 434 936,00 2012 

14 
Revitalizace sídliště Mír, Stra-
konice – II. etapa* 

IOP 22 249 405,00 18 911 994,25 2012 - 2013 

CELKEM 60 614 972,90 34 349 761,85  
 
* Dotace ještě není schválena 
 
Zkratky: 
JčK – Jihočeský kraj 
IOP – Integrovaný operační program 
MK ČR - Ministerstvo kultury  ČR 
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
OP ŽP – Operační program Životní prostředí 
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Významné investiční akce města Strakonice v roce 2012 

Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace 

Do trvalého provozu byla v prosinci uvedena čistírna odpadních vod ve Strakonicích. Stalo se 
tak po 10 měsících zkušebního provozu. Intenzifikace ČOV patří k nejvýznamnějším investičním 
akcím města Strakonice. Zvýšením účinnosti čistírny bude omezeno znečišťování řeky Otavy a 
podzemních vod. Stavba se skládala ze čtyř podprojektů – 1. Intenzifikace čistírny odpadních 
vod, 2. Sběrač Strakonice – Mutěnice – Radošovice, 3. Sběrač E (ul. Písecká), 4. Sběrač Starý Dra-
žejov. Intenzifikace ČOV včetně doplnění kanalizace si vyžádala částku kolem 370 milionů ko-
run. Městu se podařilo na projekt získat dotaci z Operačního programu Životního prostředí ve 
výši 202 milionů korun. 

Rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská 

Do trvalého provozu byla po devíti měsících zkušebního provozu koncem roku uvedena úprav-
na vody v Hajské. Stavební práce na rekonstrukci a modernizaci ÚV Hajská byly zahájeny v roce 
2010. Rekonstrukce a modernizace zajistí vyšší kvalitu již tak velmi dobré pitné vody, jejímž pří-
rodním zdrojem je prameniště Hajská. Kromě vody z Hajské jsou Strakonice zásobovány také 
vodou z pracejovické úpravny a z Vodárenské soustavy jižní Čechy (Římov). Náklady na rekon-
strukci úpravny vody činily zhruba sedmdesát milionů korun. Na realizaci díla se podařilo získat 
dotaci z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR a stavbu částečně podpořil také Jihočeský kraj. 
Polovinu celkových nákladů uhradilo město Strakonice z rozpočtu. 

Základní škola Povážská 

Výstavba nové základní školy v jižní části Strakonic znamená pro město významnou investici do 
budoucnosti. Po žácích prvního stupně se sem přestěhovaly také starší děti. Školní rok 2012/13 
již zahájili všichni v nové škole. Ta nabízí moderní a plně bezbariérové prostory pro vzdělávání a 
výchovu žáků. Kromě tříd a učeben odborných předmětů zde nechybí školní kuchyně a jídelna, 
tělocvična s nářaďovnou a šatnami, venkovní sportoviště umístěné na střeše jídelny, multi-
funkční kulturní sálek a zimní zahrada určená pro výuku pěstitelských prací. V roce 2013 budou 
ještě pokračovat úpravy okolí školy. Realizace tohoto významného díla si vyžádala přes 350 mi-
lionů korun z městského rozpočtu. 

Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská 

Mateřská škola v jižní části města byla v roce 2012 kompletně zateplena, což povede ke snížení 
energetické náročnosti budov. Celková cena díla činí zhruba 8,5 milionu korun. Téměř polovinu 
nákladů pokryla dotace z OPŽP, kterou se městu podařilo získat.  

Sběrný dvůr Strakonice 

Výstavba sběrného dvora, který leží v průmyslové zóně na severovýchodním okraji Strakonic v 
blízkosti městského zahradnictví a psího útulku, trvala přibližně rok. Součástí stavby bylo pro-
vedení nové asfaltové plochy sběrného dvora, včetně odvodnění, osvětlení, přístřešku a vyba-
vení. Zrekonstruována byla také příjezdová komunikace, byly postaveny nové chodníky a insta-
lováno veřejného osvětlení. Celkové náklady činily bezmála 15 miliónů korun, z toho téměř 11 
miliónů pokryla dotace z Operačního programu Životní prostředí. Za poplatek bude možné 
odvézt do nového dvora stavební suť a přesune se sem i bioodpad. Dvůr je vybaven také silniční 
mostovou váhou. 

Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského v Jezerní ulici 

Nová plastová okna a vstupní hliníkové dveře, zateplené obvodové zdi i střechu a barevně zají-
mavou fasádu získala základní škola v Jezerní ulici. Také na tento projekt, se podařilo získat do-
taci. Ta činila více než 11,6 milionu korun z OPŽP. Celková cena díla, které výrazně uspoří městu 
poplatky za vytápění, byla zhruba 15 milionů korun.  
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Kaple sv. Vojtěcha – oprava 

Nemovitá kulturní památka známá též jako hrobka maltézských kněží byla opravena. Revitaliza-
ce zchátralého objektu na strakonickém hřbitově spočívala v opravě střechy, vnitřních omítek i 
vnějšího pláště. O vnitřní malby se postarali restaurátoři. Opravené byly také kamenné části 
kaple, okna a vstupní mříž. Budova kaple byla stažena ocelovými táhly, podél vnějšího obvodu 
kaple byl proveden sanační vzdušník, který zajistí odvětrávání vlhkosti. Obnova vyšla přibližně 
na 1,3 milionu korun. Dotace z Ministerstva kultury ČR pokryla 87 procent nákladů. 

Regenerace Sídliště 1. máje – III. etapa 

Již třetí etapou pokračovala regenerace Sídliště 1. máje ve Strakonicích. Novou tvář získala další 
plocha o velikosti 7,8 tisíc metrů čtverečních. Zde byly předlážděny chodníky, osazen nový mo-
biliář a vyměněny stožáry veřejného osvětlení. Významnou proměnou prošla také zeleň a odpo-
činková místa. Stávající dětské hřiště bylo přemístěno do vhodnějšího prostoru, k původním 
herním prvkům přibyly nové. Na uvolněné ploše vzniklo posezení s pergolou, krytým pískoviš-
těm a dvěma pružinovými houpačkami. Víceúčelové sportoviště získalo moderní povrch, který 
rozšíří možnosti jeho využití a současně sníží požadavky na údržbu. Úpravy sídliště, tak jako v 
předchozím období, vycházely především z požadavků zdejších obyvatel. Projekt, jehož realiza-
ce vyšla na 4,5 milionu korun, je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Dotace 
pokryje výdaje za více než tři miliony korun.  

Strakonický hrad – sanace podzemních prostor 

Téměř pět stovek tun kontaminované zeminy včetně příměsí a bezmála čtyřicet tun ostatního 
odpadu bylo vytěženo ze sklepních prostor v areálu strakonického hradu a bezpečně zlikvido-
váno. Město Strakonice tak vyřešilo problém s poslední známou ekologickou zátěží na svém 
území. Náklady na celou akci činily kolem 22 milionů korun. Devadesát procent pokryla dotace 
ze Státního fondu životního prostředí. Sklepní prostory pod zahradním domkem u hradního 
příkopu se v minulosti využívaly jako sklad agrochemikálií. Vinou nezodpovědnosti, s jakou s 
těmito látkami bylo nakládáno, došlo k zamoření sklepů jedy unikajícími z nezajištěných nádob 
a obalů.  

Úprava veřejného prostranství v ulici U Svaté Markéty – 1. část 

V kultivované městské prostranství vhodné nejen pro drobné nákupy, ale i vzájemná setkávání 
se postupně proměňuje plocha tržnice u kostela sv. Markéty. Nové předláždění, zrekonstruova-
né inženýrské sítě, mobiliář a veřejné osvětlení by v dalším roce mělo doplnit také deset typizo-
vaných prodejních buněk. Cena dosavadních úprav činila 2,5 milionu korun, více než jeden mi-
lion korun pokryla dotace z Programu rozvoje venkova ČR. 

Revitalizace sídliště Mír – II. etapa 

Cílem revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích je vytvoření kvalitnějšího a příjemnějšího životní-
ho prostředí pro zdejší obyvatele. Na jaře 2012 pokračovaly stavební práce v rámci první etapy 
revitalizace, která byla zaměřena na bezpečnější pohyb po místních komunikacích. Došlo k 
úpravě a zpřehlednění křižovatek a ve vnitrobloku u školky vzniklo 16 nových parkovacích míst. 
Ve druhé etapě byly předlážděny chodníky (včetně výstavby nových), instalováno veřejného 
osvětlení a komunikace upraveny pro obousměrný provoz. Osazen byl také nový mobiliář a 
místní sportoviště dostalo nový povrch. Dětské hřiště bylo přemístěno a dovybaveno. Funkčně 
řešena jsou kontejnerová stání. V malém vnitrobloku vznikl příjemný odpočinkový pro-
stor.V následujícím období se chystá výsadba zeleně. Celkové náklady na realizaci II. etapy revi-
talizace sídliště Mír činí zhruba 22 milionů korun. Dotace z Integrovaného operačního programu 
by měla dosáhnout částky 19 milionů korun. 
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Přehled zřizovaných organizací města 
 
 
Příspěvkové organizace    
MŠ Šumavská 
MŠ Čtyřlístek 
MŠ A. B.  Svojsíka http://www.ms-svojsika.strakonice.eu/ 
MŠ Lidická 
MŠ U Parku http://www.ms-uparku.strakonice.eu/ 
ZŠ Dukelská http://www.dukelska.strakonice.cz/ 
ZŠ F. L. Čelakovského http://www.zsflc.cz/ 
ZŠ ul. Jiřího z Poděbrad http://www.podebradova.strakonice.cz/ 
ZŠ Povážská  http://www.zs-povazska.strakonice.eu/ 
 
Městský ústav sociálních služeb Strakonice http://www.muss.strakonice.eu/ 
Městské kulturní středisko Strakonice http://www.kultura.strakonice.cz/ 
Šmidingerova knihovna http://www.knih-st.cz/ 
Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení http://www.starz.cz/ 
 
 
 

Obchodní společnosti s majetkovou účastí města 
 
 
DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a. s. 
město je jediným akcionářem společnosti http://pivovar-strakonice.cz/ 
 
Recyklace odpadů a skládky a. s. 
město je vlastníkem 12,723 % akcií společnosti http://ros-as.cz/ 
 
Odpady Písek, s. r. o. 
město Strakonice vlastní 45 % podílu společnosti http://odpady-pisek.cz/ 
 
Teplárna Strakonice, a. s. 
město je vlastníkem 77,35 % akcií společnosti http://www.tst.cz/ 
 
Technické služby Strakonice, s. r. o. 
město je 100% vlastníkem společnosti http://www.tsst.cz/ 
 
Strakonická televize, s. r. o. 
město je 100% vlastníkem společnosti http://www.sttv.cz/ 
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Hospodaření města Strakonice v roce 2012 

 
Rozpočet města Strakonice na rok 2012 schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání, které 
se konalo ve dnech 14.12., 15.12. a 28.12. 2011 usnesením č. 189/ZM/2011 (příjmy 493 750 tis. 
Kč, výdaje 557 838 tis. Kč, splátky úvěrů a půjček 26 635 tis. Kč, přijaté úvěry 68 923 tis. Kč, použi-
tí kontokorentního úvěru 21 800 tis. Kč). V průběhu roku byl rozpočet upravován rozpočtovými 
opatřeními.  

Celkové skutečné příjmy za rok 2012 činily 591 262 tis. Kč.  Na této částce se podílí daňové pří-
jmy 43 %, nedaňové příjmy 14 %, kapitálové příjmy 6 % a přijaté dotace 37 %. Z celkově přija-
tých dotací pak dotace provozní – neinvestiční představují částku 60 160 tis. Kč, dotace kapitá-
lové – investiční  částku 152 600 tis. Kč a převod z hospodářské činnosti 7 260 tis. Kč. 

Celkové výdaje činily 651 800 tis. Kč, z této částky činí výdaje běžné 48 % a výdaje kapitálové 
52 %. 

Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města jsou uvedeny v Závěrečném účtu 
města Strakonice za rok 2012, zveřejněném po schválení v zastupitelstvu města na interneto-
vých stránkách www.strakonice.eu, v menu Povinně zveřejňované informace. 

http://www.strakonice.eu/povinne_zverejnovane_informace/93 

 

Bilance příjmů a výdajů po konsolidaci v porovnání s rokem minulým (v tis. Kč) 

 
Rozpočet 2012 

Věcný obsah 
Plnění  

12/2011 schválený upravený 

Plnění  
12/2012 

% RU 

      

I. PŘÍJMY   668 788 493 750 560 404 591 262 668 788 

daňové příjmy 243 438 254 348 250 758 251 540 243 438 
nedaňové příjmy 85 074 67 551 75 996 83 673 85 074 
kapitálové příjmy 19 577 15 100 15 250 36 029 19 577 

přijaté transfery 320 699 156 751 218 400 220 020 320 699 
      

II. VÝDAJE   785 618 557 838 651 800 640 384 785 618 

běžné výdaje 394 500 289 578 312 933 307 263 394 500 

kapitálové výdaje 391 118 268 260 338 867 333 121 391 118 
      

III. SALDO: příjmy - výdaje -116 830 -64 088 -91 396 -49 122 -116 830 
      

IV. FINANCOVÁNÍ 116 830 64 088 91 396 49 122 54 

přijaté úvěry a půjčky 143 954 68 923 79 760 80 010 100 
splátky úvěrů a půjček -26 634 -26 635 -26 635 -26 634 100 

částky vyrovnávající schodek 
- ktk úvěr  21 800 36 751 -3 057 -8 

použití prostř. minulých let -490  1 520 -1 197 -79 
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Struktura příjmů v roce 2012 

   
 
 

Struktura výdajů v roce 2012 

 
 

 
 
 

Vývoj běžných a kapitálových výdajů za období 
 r.2006 - r.2012 
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Položková struktura běžných výdajů r. 2012 

 

 
 
 

Odvětvová struktura běžných výdajů r. 2012 
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Přehled kapitálových výdajů do jednotlivých oblastí r. 2012 

 

 
 

Majetek 
     

  
stav k 

1. 1. 2012 
stav k 

31. 12. 2012 
rozdíl 

nehmotný majetek   (v tis. Kč) 
software  15 499 16 276 777 

drobný dlouhodobý nehmotný                                                           
majetek (DNM) 

 2 060 2 226 166 

ostatní DNM  8 042 8 042 0 
nedokončený DNM  22 292 23 262 970 

 celkem 47 893 49 806 1 913 
hmotný majetek   (v tis. Kč) 

pozemky  371 931 380 986 9 055 
umělecká díla a předměty  1 594 1 760 166 

budovy a stavby  2 756 837 3 367 460 610 623 
samostatné movité věci  46 225 49 562 3 337 

drobný DHM  29 519 30 169 650 
nedokončený DHM  767 082 411 901 -355 181 

zásoby  457 516 59 
 celkem 3 973 645 4 242 354 268 709 

finanční majetek   (v tis. Kč) 
majetkové účasti v osobách 

s rozhodujícím vlivem 
 144 560 144 560 0 

majetkové účasti v osobách 
s podstatným vlivem 

 158 938 158 938 0 

ostatní DFM  3 640 3 640 0 
krátkodobý finanční majetek  25 628 28 847 3 219 

 celkem 332 766 335 985 3 219 
majetek celkem 4 354 304 4 628 145 273 841 
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pohledávky   (v tis. Kč) 

dlouhodobé pohledávky  774 2 519 1 745 
krátkodobé pohledávky  48 877 43 445 -5 432 

 celkem 49 651 45 964 -3 687 
aktiva (majetek + pohledávky) celkem 4 403 955 4 674 109 270 154 

 
 
 

Závazky 
     
  stav k 1. 1. 2012 stav k 31. 12. 2012 rozdíl 

dlouhodobé závazky   (v tis. Kč) 

dlouhodobé úvěry  217 782 265 649 47 867 
dlouhodobé půjčky - SFŽP  16 934 22 443 5 509 

ostatní  6 949 7 072 123 
 celkem 241 665 295 164 53 499,00 

krátkodobé závazky   (v tis. Kč) 

krátkodobé úvěry (ktk úvěr)  113 249 110 193 -3 056 
dodavatelé  94 166 57 094 -37 072 

krátkodobé přijaté zálohy  13 399 13 512 113 
zaměstnanci  4 361 4 866 505 

zúčtování s institucemi sociálního 
zabezpečení 

a zdravotního pojištění 
 2 633 2 944 311 

jiné přímé daně  710 811 101 
daň z přidané hodnoty   1 082  

ostatní  1 627 1 730 103 
 celkem 230 145 192 232 -38 995 

závazky celkem 471 810 487 396 14 504 
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Zůstatky jistin úvěrů a půjček v  letech 2010 – 2020 
 

 Výše zůstatků úvěrů v jednotlivých letech  (v tis. Kč) 

 

Výše 
přijatého 

úvěru 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

koupě Pivovaru 69 171 47 046 43 546 40 046 36 546 33 046 29 546 26 046 22 546 19 046 15 546 12 046 

ZŠ Povážská - výstavba 200 000 189 474 168 421 147 368 126 315 105 263 84 209 63 156 42 103 21 050 0  

ÚV Hajská - rekonstrukce 18 733 18 733 16 652 14 570 12 489 10 407 8 326 6 244 4 163 2 081 0  

ČOV - intenzifikace - SFŽP 22 548 22 443 22 443 22 443 20 293 18 038 15 783 13 528 11 274 9 019 6 764 4 509 

ČOV - intenzifikace - úvěr 63 664   63 664 63 664 50 931 38 198 25 465 12 732    

kontokorentní úvěr 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 dále bude řešeno refinancováním úvěru 

úvěry celkem 524 116 427 696 401 062 438 091 409 307 217 685 176 062 134 439 92 818 51 196 22 310 16 555 

 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

aktuální úvěrové zatížení  
města (v tis. Kč) 

427 696 401 062 438 091 409 307 365 554 322 464 279 374 236 286 193 196 150 110 130 155 

 
 

Celkový zůstatek jistin úvěrů a půjček  (v tis. Kč) 
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městský úřad 

 
 

Celkový počet zaměstnanců: ...................... 156 
počet žen: .......................................................................... 110 
počet mužů: .........................................................................46 
 
Věková struktura zaměstnanců 
do 30 let: ................................................................................. 4 
 31–50 let:........................................................................... 102 
 51-60 let: ..............................................................................47 
 61 let a výše:.......................................................................... 3 
 
Vzdělanostní struktura zaměstnanců 
se základním vzděláním:.................................................... 0 
se středním odborným vzděláním: ................................ 4 
s úplným středním odborným vzděláním: ................81 
s vyšším odborným vzděláním:....................................... 7 
s vysokoškolským vzděláním: ........................................64 
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Vážení klienti Městského úřadu Strakonice, 
 
nedávno jsem v Brně společně se starostou 
města pro náš úřad přebíral dvě významná 
ocenění Ministerstva vnitra ČR za rok 2012 – 
bronzový stupeň Ceny kvality a Cenu za 
inovaci. Vnímám je jako ohodnocení práce 
všech svých spolupracovníků, kteří jsou zde 
proto, aby přispívali k bezproblémovému 
chodu města a pomáhali Vám, občanům a 
našim klientům, řešit mnohdy složité životní 
situace.  
Mají-li města prostřednictvím svých měst-
ských úřadů poskytovat kvalitní odborné 
služby občanům, je třeba trvale a systema-
ticky pečovat o vzdělávání, profesní a osob-
nostní rozvoj zaměstnanců úřadu. V roce 
2012 jsme dokončili dva velmi významné 
vzdělávací projekty Dva kroky k profesio-
nální veřejné službě – procesní a projektový 
management a Zaměstnanec městského 
úřadu Strakonice sám sobě manažerem. 
Jejich výstupy najdou praktické uplatnění v 
každodenní práci našich úředníků. 
Uplynulý rok jsme zahájili s nižším počtem 
zaměstnanců. Sedm pracovnic sociálního 
odboru spolu s dávkovou agendou bylo v 
důsledku sociální reformy převedeno na 
Úřad práce ČR. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podařilo se nám technicky vybavit a rozšířit 
pracoviště pro výdej občanských průkazů a 
cestovních dokladů se strojově čitelnými 
údaji. Díky tomu jsou již klienti tohoto od-
dělení plynule odbavováni. Pracovníci  
odboru dopravy se snažili minimalizovat 
nepříjemnosti spojené se zavedením nové-
ho registru vozidel způsobené dodavatelem 
software. Úspěšně se podařilo zvládnout 
také rozjezd technologického centra ORP.  
V roce 2012 jsme začali připravovat budoucí 
propojení úřadu do jednoho kompaktního 
celku na Velkém náměstí tak, aby jednotlivé 
agendy na sebe logicky navazovaly. To vý-
razně přispěje k zefektivnění práce úřadu a 
také k úspoře vašeho času, když si vše po-
třebné budete moci vyřídit pod jednou 
střechou. Věřím, že stejně jako v loňském 
roce, bude Městský úřad Strakonice nadále 
dobře vykonávat veřejnou službu a bude 
partnerem všem lidem, kteří ctí zákony a 
pravidla pro dobré fungování lidské společ-
nosti. 
 
 
 

Ing. Jan Tůma
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Metody kvality a vzdělávací 
projekty městského úřadu  
Projektový manažer:  
Mgr. Michal Novotný  

Městský úřad Strakonice se snaží o systema-
tické zvyšování kvality poskytovaných slu-
žeb. Proto již dlouhodobě využívá takzvané 
metody kvality ve veřejné správě, jejichž 
zavádění podporuje Ministerstvo vnitra ČR. 

Jsou to tyto metody a postupy: 
Model CAF (z anglického Common Assess-
ment Framework) je nástroj řízení kvality, 
který byl vytvořen pro podmínky organizací 
veřejného sektoru (na našem MěÚ je využí-
ván od roku 2007). Základem Modelu CAF je 
sebehodnocení, které pomáhá organizaci 
jednak identifikovat její silné stránky, ale 
také získat přehled aktivit vedoucích k trva-
lému zlepšování výkonnosti organizace. 
Místní agenda 21 je zde realizována od 
roku 2006. Města zapojená do místní Agen-
dy 21 se snaží o zvyšování kvality života 
občanů, a to plánováním rozvoje města se 
zapojením veřejnosti. Cílem je trvale udrži-
telný rozvoj města. Místní agenda 21 je ve 
Strakonicích realizována v rámci programu 
Zdravé město. 
Benchmarking je specifickou metodou, 
v rámci které se obce dobrovolně porovná-
vají s jinými v určitých oblastech činností. 
Benchmarking je slovo anglického původu, 
které bývá překládáno jako “standard” či 
“porovnávací ukazatel”. Významem bench-
markingu je vzájemné porovnávání výkonů 
srovnávaných organizací. Smyslem této 
metody je realizace změn pro zlepšení vý-
konů organizace. Strakonice jej realizují od 
roku 2005. 
CSR - Společenská odpovědnost firem 
(z anglického Corporate Social Responsibili-
ty) je dobrovolné integrování sociálních a 
ekologických hledisek do každodenních 
firemních aktivit a je to přístup známý spíše 
z komerčních firem. Na MěÚ se z něho 
uplatňuje především filantropie zaměst-
nanců – ve formě adopce na dálku a sbírek 
mezi zaměstnanci v době povodní, likvidace 
černých skládek dobrovolníky z MěÚ. Dru-
hou oblastí jsou aktivity Odboru životního 
prostředí v oblasti ekologické výchovy a 
podpory třídění odpadů. 

 
 
 

 
 

 
 
Ke zvyšování kvality patří i cílené vzdělá-
vání zaměstnanců.  
Na podněty identifikované v rámci sebe-
hodnocení CAF reagovaly dva vzdělávací 
projekty městského úřadu, které byly pod-
pořeny z Evropského sociálního fondu 
z operačního programu Lidské zdroje a za-
městnanost. 
Dva kroky k profesionální ve řejné služ-
bě – projektový a procesní manage-
ment 
Tento projekt reagoval na výsledky druhého 
kola sebehodnocení CAF, které identifikova-
lo tyto oblasti pro zlepšení: a) procesní a 
projektový  management, b) systém inovací, 
c) týmová spolupráce a d) tvorba dotazníků 
a získávání zpětné vazby. 
Pro řešení těchto námětů byl připraven výše 
uvedený projekt, který byl realizován 
v období červen 2010 až červen 2012. Na 
jeho realizaci jsme získali dotaci ve výši 2 
742 615 Kč. 
V rámci projektu bylo proškoleno celkem 60 
zaměstnanců úřadu v problematice projek-
tového a procesního řízení během osmi 
školení. Po dobu realizace projektu pracova-
ly na úřadě tři týmy interních metodiků, 
kteří zmapovali a popsali veškeré procesy a 
služby, které úřad vykonává, vytvořili meto-
diku projektového řízení a postup pro tvor-
bu dotazníkových šetření. 
V rámci projektu byla také vybavena učeb-
na pro vzdělávání. 
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Sám sobě manažerem (Self-management) 
Tento projekt reagoval též na výstupy 
z druhého kola sebehodnocení CAF (potře-
ba revidovat systém hodnocení zaměstnan-
ců) a zároveň na výstupy z hodnocení za-
městnanců (jejich vzdělávací potřeby) z let 
2008 a 2009. 
Zvolený projekt získal podporu ve výši 1 
410 849 Kč a byl realizován v období září 
2010 až červenec 2012. V rámci tohoto pro-
jektu byla revidována Pravidla hodnocení 
zaměstnanců a především v tzv. měkkých 
dovednostech bylo proškoleno celkem 79 
zaměstnanců v rámci pěti kurzů. Výstupem 
tohoto projektu byla metodika self-
managementu. 
 
Ceny kvality 
Ministerstvo vnitra každoročně oceňuje 
města a kraje za pokrok v kvalitě veřejné 
správy. V roce 2012 uspěl Městský úřad 
Strakonice hned dvakrát. Získal bronzový 
stupeň ocenění Organizace zvyšující kvalitu 
veřejné služby za využívání benchmarkingu. 
Druhým oceněním byla Cena Ministerstva 
vnitra ČR za inovaci ve veřejné správě 2012 
za Společný grant Zdravého města Strako-
nice a Komunitní nadace Blanicko – Otav-
ské. Ocenění je o to významnější, že v této 
oblasti zpravidla uspěje pouze čtvrtina při-
hlášených námětů. 
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Odbor kancelář tajemníka 
Vedoucí: Ing. Stanislav Štěpánek 
 

 
Oddělení personalistiky a mezd 
Oddělení personalistiky a mezd je jedním ze 
servisních útvarů kanceláře tajemníka, je-
jichž hlavním úkolem je zajistit kvalitní 
podmínky pro výkon všech služeb poskyto-
vaných Městským úřadem Strakonice. Od-
dělení personalistiky a mezd  zajišťuje od-
bornou přípravu zaměstnanců, a to jak tu, 
která striktně vyplývá ze zákona, tak i další 
kvalifikaci prohlubující kurzy. 
Finanční náklady na vzdělávání se úřad sna-
ží dlouhodobě snižovat například využívá-
ním dotačních titulů, organizováním inter-
ních seminářů nebo vzájemným předává-
ním si zkušeností. Příkladem této cesty mů-
že být školení ke spisové službě pro nově 
nastoupivší zaměstnance města. Toto ško-
lení proběhlo v lednu 2012 a jeho lektory se 
stali zkušení zaměstnanci přímo 
z městského úřadu. Velmi dobrou odezvu 
vyvolal také seminář „Společenské obřady 
aneb jak správně oddávat“, který náš úřad 
zorganizoval pro oddávající a matrikářky 
nejen ze Strakonic, ale také z okolních měst 
a obcí. 
 

 
Nedílnou součástí práce oddělení persona-
listiky a mezd je zajištění komplexní mzdo-
vé a personální agendy. Také v tomto roce 
probíhala na Městském úřadu Strakonice 
výběrová řízení, v roce 2012 to byla celkem 
3 výběrová řízení. Opět se ve všech přípa-
dech jednalo o pracovní místa uvolněná 
z důvodu externí či interní mobility zaměst-
nanců, nešlo o vytvoření nového pracovní-
ho místa. 

 

 
 
 
 

 
Oddělení informatiky 
� V oblasti software byly ukončeny práce 

na komplexní virtualizaci serverovny 
úřadu. V souvislosti se zahájením provo-
zu základních registrů byly zahájeny prá-
ce na propojení agend úřadu s těmito 
registry. 

� V informačním systému GIS byla během 
celého roku prováděna průběžná aktua-
lizace technické mapy a katastrálních 
map (včetně popisných informací). 

� V oblasti projektů byly dokončeny práce 
na projektu „Technologické centrum 
ORP a rozvoj služeb E-Governmentu v 
obcích správního obvodu ORP Strakoni-
ce“. 

� V oblasti sítí byly položeny další chránič-
ky pro optické kabely města pro budoucí 
přesun části metropolitní sítě na optiku. 

� Došlo k dalšímu rozvoji webových strá-
nek města Strakonice v redakčním sys-
tému Drupal, byly vytvořeny jazykové 
mutace některých částí webu. 

výběrové řízení na pozici: 

počet 
obdrže-

ných při-
hlášek 

Interní auditor 17 
Pracovník odboru dopravy – 

dopravně správní agendy 
112 

Pracovník sociálního odboru - 
oddělení SPOD 

14 
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Správní oddělení  
Pracovníci správního oddělení kanceláře 
tajemníka zajišťují správu a služby spojené s 
chodem úřadu, správu a údržbu budov, kde 
sídlí zaměstnanci úřadu, obřadní síně a re-
prezentačních prostor na hradě, hradního 
safari, garáží pro služební vozy a rekreační 
chaty pro zaměstnance v Zátoni. Zaměst-
nancům dodávají vše potřebné k výkonu 
jejich činnosti a zajišťují přepravu na různá 
jednání a školení. Organizují skartaci vyřa-
zených písemností a ukládají písemnosti do 
spisoven. Na správním oddělení se také 
připravují a organizují všechny typy voleb. 
Rok 2012 byl na volby bohatý – v červenci 
se konaly nové volby do zastupitelstva obce 
Hlupín, v říjnu pak proběhly volby do za-
stupitelstva krajů. Další volby – nové volby 
do zastupitelstva obce Cehnice a volba pre-
zidenta ČR - se sice uskutečnily až v lednu 
2013, ale jejich přípravy probíhaly z velké 
části v říjnu, listopadu a prosinci 2012. 
 
Z přiložené tabulky je v porovnání s rokem 
2011 vidět značnou úsporu finančních pro-
středků na režijní náklady úřadu v roce 
2012. Část z uspořených finančních pro-
středků byla využita na výměnu oken,  
elektrického kotle a topných těles na rekre-
ační chatě na Zátoni, z čehož plyne další 
úspora nákladů za energie. Rekreační chata 
je celoročně využívána zaměstnanci a jejich 
rodinnými příslušníky. Bylo vystaveno 50 
poukazů pro zaměstnance a na Zátoni se 
vystřídalo asi 230 osob. 
Od nálezců a městské policie bylo předáno 
na podatelnu 54 nálezů, 10 nálezů bylo vrá-
ceno majitelům.  
V hradním safari, které láká stále více obča-
nů, hlavně rodin s dětmi, se v roce 2012 
narodilo jedno hříbě, 21 kůzlat. Za krmné 
granule z automatů se utržilo i díky zvýšené 
návštěvnosti při Mezinárodním dudáckém 
festivalu 36 400 Kč.  
 
Pracoviště krizového řízení 
V rámci pracoviště krizového řízení byla 
řešena příprava na mimořádné události a 
krizové situace, obranu státu a hospodářská 
opatření pro krizové stavy. V roce 2012 byl 
nově zpracován Krizový plán v souladu s 
novelizací krizového zákona a v prosinci 
schválen Bezpečnostní radou. Proběhla  

 
 
celkem 3 zasedání Bezpečnostní rady ORP 
a bylo upraveno složení Krizového štábu 
ORP. 
Pracoviště zajišťuje rovněž úkoly požární 
ochrany, zřizování jednotek dobrovolných 
hasičů, jejich materiální a technické zabez-
pečení. Hlavní pozornost byla zaměřena na 
úpravu nově získaných prostor hasičské 
zbrojnice v Sokolovské ulici. V měsíci září 
proběhlo ve Starém Dražejově prověřovací 
cvičení jednotek dobrovolných hasičů na 
území města Strakonice, které prokázalo 
připravenost všech pěti jednotek. 
K úkolům pracoviště patří i péče o síť bez-
drátového místního rozhlasu. Byla prove-
dena běžná revize a revize elektro všech 
125 míst ve městě a městských částech. 
Pracoviště KŘ se rovněž podílelo na 
IV.ročníku „Večera pro záchranáře“, který 
město pořádá jako formu ocenění práce 
záchranářů. 
Ve spolupráci se svazem CO byly organizo-
vány soutěže mladých záchranářů ze škol. 
Vítězné družstvo z okresní soutěže ZŠ Po-
vážská obsadilo 1. místo v krajském kole 
a ZŠ Čestice 2. místo v kategorii mladších. 
Pracoviště vede evidenci 118 válečných 
hrobů a pietních míst na území obce 
s rozšířenou působností. 
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Položka Náklady 2011 Náklady 2012 
Výdaje na kancelářské potřeby 752 000 Kč 539 000 Kč 

Evidence majetku - navedení 
4 660 000 Kč  

za 147 nových položek 
2 038 000 Kč 

za 165 nových položek 

Evidence majetku – vyřazení 
4 160 000 Kč 

za 120 vyřazených položek 
530 000 Kč 

za 50 vyřazených položek 
Náklady na poštovné 1 952.600 Kč 1 455 000 Kč 

Náklady na telefonní a interneto-
vé spojení 

732 000 Kč 357 000 Kč 

Počet položek přijatých a odesla-
ných elektronickou spisovou 

službou 

61 078 dopisů  
a datových zpráv 

76 344 dopisů 
a datových zpráv 

Najeté km služebními vozy 148 000 km 150 205 km 
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Odbor dopravy 
Vedoucí: Ing. Václav Býček 
 

 
Oddělení přestupkového řízení 
Na oddělení přestupkového řízení nebyl 
zaznamenán v r. 2012 žádný výrazný nárůst 
v počtu oznámení přestupků. Došlo 
k poklesu podaných opravných prostředků 

 
 
 
 

 
 
oproti loňskému roku. V porovnání s vyře-
šeným množstvím oznámených přestupků 
je počet odvolání zanedbatelný. 

 
 
Přehled některých ukazatelů 

 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.2012 
Počet oznámených 

přestupků 
720 780 967 953 908 

Uloženo na pokutách 
Kč 

2 687 900 2 013 900 3 510 100 3 039 700 3 001 300 

Počet uložených  
zákazů činnosti 

157 166 157 164 151 

Počet podaných 
odvolání 

13 4 15 28 14 

 
 
Silniční správní úřad 
Některé z jeho činností dokumentuje následující tabulka: 

 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.2012 
Počet vydaných 

rozhodnutí silničním 
správním úřadem 

395 391 389 490 432 

Počet vydaných roz-
hodnutí speciálním 
stavebním úřadem 

66 70 76 53 44 

Počet sdělení 
k ohlášení stav. úprav 

68 137 97 40 56 

Počet stanovení  
dopravního značení 

224 245 235 260 232 
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Velké stavební akce realizované roku 
2012 ve Strakonicích, na jejichž povolení 
se silniční správní úřad podílel: 
• Revitalizace sídliště Mír, Strakonice 
• Revitalizace sídliště 1. máje, Strakonice 
• Sběrný dvůr Strakonice 
 

Silniční správní úřad se podílel rovněž na 
zabezpečení kulturních akcí pořádaných 
v roce 2012 ve Strakonicích, např.: Meziná-
rodní dudácký festival, Václavská pouť, Ná-
rodní šampionát mažoretek, Jamboree,  
Dance show, Běh naděje. 

Oddělení dopravně správních agend 
 

V roce 2012 v souvislosti s agendou registru 
řidičů bylo v tomto roce provedeno celkem 
37 526 úkonů, z toho bylo 2 235 zaevidova-
ných přestupků včetně trestných činů.  
K 31. 12. 2012 bylo v našem správním ob-
vodu registrováno celkem 145 řidičů, kteří 
dosáhli v bodovém hodnocení 12 bodů. 
V úseku registru řidičů bylo obslouženo 
5 765 klientů 
 
 

 

Přehled registru řidičů 
 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 

Počet všech registrovaných řidičů 35 398 36 265 34 783 35 066 
Počet provedených úkonů na registru řidičů 50 702 69 159 41 524 37 526 

 

V našem správním obvodu bylo k 31. 12. 2012 přihlášeno 60 072 vozidel. V úseku registru vozi-
del bylo obslouženo 9 134 klientů. 
 
Přehled registrovaných vozidel 

 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 
Počet všech přihlášených 

vozidel v registru 
53 800 60 503 62 355 60 072 

Počet provedených úkonů 
na registru vozidel 

14 435 13 891 14 529 
1.7.-31.12. 

8 933 
 
Oddělení registru dovezených silničních vozidel a zkoušek řidičského oprávnění 
Činnost tohoto oddělení názorně dokumentují přiložené tabulky. 
 

Přehled schválených vozidel 
r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 

Dovoz vozidel ze zahraničí 890 784 829 747 
Stavby a přestavby 157 87 48 62 
Celkem schválená vozidla 1047 871 877 809 

 

Přehled činnosti zkušebních komisařů  
 r. 2012 
Registrační listiny vydané k provozování autoškol 12 
Počet zkoušek odborné způsobilosti, včetně opakovaných a rozšíření skupin 1099 
Přezkoušení odborné způsobilosti  po dosažení 12 bodů 24 
Zkoušky k vydání profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ) 24 

 
Další aktivity odboru dopravy 
Dne 22. 05. 2012 připravil odbor dopravy ve 
spolupráci s Městskou policií Strakonice 
,,Dopoledne plné her“ pro předškoláčky ze 
všech mateřských škol ve Strakonicích. Této 
akce se zúčastnilo téměř 300 dětí, pro které 
bylo připraveno 10 stanovišť. Na těchto pak  

 
mohly děti poměřit své síly, např. ve skákání 
v pytlích, jízdě podle dopravních předpisů, 
házení míčků na cíl apod. Na jednom ze 
stanovišť probíhala ukázka výstroje a vý-
zbroje MP. 
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Odbor finanční 
Vedoucí: Ing. Jitka Šochmanová 
 

 
Odbor finanční sestavuje rozpočet města, 
vybírá místní poplatky, vede účetnictví, po-
voluje provozování VHP, tomboly, spolu-
pracuje na rozpočtech příspěvkových orga-
nizací města, vymáhá pokuty uložené jed-
notlivými odbory MěÚ. Provádí finanční 
kontrolu. 
 
Oddělení rozpočtu 
Schvalování rozpočtu, jakož i závěrečného 
účtu města, patří do pravomoci zastupitel-
stva města. Úkolem oddělení rozpočtu je 
jeho sestavení a kontrola.  

 
 
 
 
 
Oddělení účetnictví 
V roce 2012 bylo zaúčtováno a uhrazeno 
3 069 faktur od dodavatelů a vystaveno 
3 949 daňových dokladů odběratelům. Cel-
kově bylo zpracováno 54 161 účetních do-
kladů. 
Měsíčně bylo podáváno přiznání k dani 
z přidané hodnoty a odesílány účetní výka-
zy do Centrálního systému účetnictví státu. 
Čtvrtletně bylo zpracováno a odesláno 13 
nových výkazů pro potřeby statistického 
zjišťování. 
 

 
 

Vývoj běžných a kapitálových výdajů za období r.2006 - r.2012 

 
 
Oddělení kontroly 
 

V roce 2012 bylo provedeno sedm veřejno-
správních kontrol na místě, v rámci kontrol 
bylo kontrolováno šest školských zařízení a 
knihovna. Veřejnosprávní kontroly u škol-
ských zařízení a knihovny byly věcně zamě-
řeny na kontrolu systému vnitřních směrnic, 
hospodárnost a účelnost vynaložených pro-
středků, průkaznost vedení účetnictví, ve-
dení pokladny, poskytování cestovních ná-
hrad, používání služebních vozidel, zadává-
ní veřejných zakázek a evidenci majetku, u 
jedné organizace byla prověřena kontrola 
úhrady akcí pořádaných školským zaříze-
ním.  
 

 
 
Při veřejnosprávních kontrolách u příspěv-
kových organizací nebyly zjištěny žádné 
závažné nedostatky, které by nepříznivě 
ovlivnily jejich činnost. Zřízeným příspěvko-
vým organizacím nebyly uloženy odvody za 
porušení rozpočtové kázně ani jiné pokuty 
či penále dle zvláštních právních předpisů. 
 
Pokuty: 
Na oddělení kontroly bylo předáno v roce 
2012 celkem 1 396 rozhodnutí o uložených 
pokutách v celkové výši 3 569 548 Kč. 
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V roce 2012 bylo: 
• rozpečetěno 11 veřejných sbírek (48 ks 

pokladniček) v celkové hodnotě 220 375,- 
Kč 

• řešeno 44 pojistných událostí. 

 

 
 
 
 

Přehled pohledávek 
 

  předpis   zaplaceno  
počet rozhodnu-

tí 

Stavební úřad 200 500 Kč 214 300 Kč 23 

Veřejný pořádek 252 500 Kč 204 160 Kč 127 

Odbor dopravy 2 699 425 Kč 1 685 883 Kč 511 

Městská policie 240 523 Kč 189 701 Kč 629 

Odbor školství a CR 15 500 Kč 6 500 Kč 20 

Odbor životního prostředí 138 000 Kč 140 000 Kč 45 

Živnostenský úřad 16 000 Kč 13 350 Kč 16 

MP-manipulační poplatky 7 100 Kč 6 700 Kč 25 

Celkem 3 569 548 Kč 2 460 594 Kč 1 396 
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Odbor sociální  
Vedoucí: Mgr. Lenka Vysoká 
 

 
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
 

V průběhu roku 2012 bylo nově zaevidová-
no 182 spisů Om a 126 spisů Nom. Celkově 
v uplynulém roce řešily pracovnice celkem 
937 případů týkajících se sociálně právní 
ochrany dětí. 
Při 480 jednáních soudu zastupovaly pra-
covnice nezletilé děti ve funkci kolizního 
opatrovníka v případech úprav poměrů 
k nezletilým dětem, výživného a úprav po-
rozchodového kontaktu mezi rodiči a dět-
mi. Jednalo se v mnoha případech o dlou-
hodobé a velmi obtížně řešitelné případy. 
Pracovnice oddělení řešily mimo jiné i pří-
pady domácího násilí, kdy zhruba 
v polovině případů došlo k vykázání jedno-
ho z partnerů ze společného obydlí. Dále 
řešily stupňující se počet případů nadměr-
ného užívání alkoholu a drog, často úzce 
spojených s neutěšenou finanční situací 
klientů. Ve 2 případech byl na oddělení ře-
šen přestupek podle § 59 odst. 1, písm. g, 
zákona o sociálně-právní ochraně dětí.  
K soudu bylo podáno: 
• 5 podnětů na napomenutí rodiče,  
• 8 návrhů na stanovení soudního 

dohledu,  
• 1 návrh na zbavení rodičovské  

zodpovědnosti. 
Policii byl předán 1 podnět pro ohrožování 
výchovy dítěte podle § 201 trestního záko-
níku. 
V průběhu roku bylo podáno 7 návrhů na 
nařízení ústavní výchovy, v dalších 4 přípa-
dech bylo nutné podat návrh na nařízení 
předběžného opatření podle § 76 a, občan-
ského soudního řádu, které se užívá 
v případech akutního ohrožení zdraví a ži-
vota dítěte. Ve 4 případech byl podán návrh 
na zrušení ústavní výchovy. 15 dětí bylo 
umístěno do péče jiné fyzické osoby než 
rodiče.  
Celkově bylo k 1. 1. 2013 umístěno v ústavní 
péči 23 dětí, které sociální pracovnice na-
vštívily v pravidelných tříměsíčních interva-
lech, návštěvy byly prováděny i 
v původních rodinách umístěných dětí.  
Kurátorka pro mládež evidovala celkem 98 
klientů, 25 z nich bylo ve věku do 15 let.  

 
 
 
 
 
Zároveň zastupovala děti a mladistvé 
v trestních věcech u soudu, ve 127 přípa-
dech se zúčastnila jednání u Policie ČR a 
přestupkových komisí. Společně se školami 
řešila případy neplnění povinné školní do-
cházky. 
Tři děti byly v rámci náhradní rodinné péče 
svěřeny do předadopční péče, jedno bylo 
nezrušitelně osvojeno. Za uplynulý rok byl 
jeden manželský pár zařazen do evidence 
žadatelů o pěstounskou péči a spolu 
s dalším párem čeká na svěření dítěte. Ke 
konci roku 2012 bylo v pěstounské péči 
celkem 7 dětí a stejný počet dětí byl v přímé 
péči poručníků. 
V agendě náhradní rodinné péče klesl 
v uplynulém roce zájem občanů o osvojení i 
pěstounskou péči i přesto, že pěstounská 
péče je státem placená a je také nová mož-
nost této péče na přechodnou dobu. 
 
 
Oddělení sociální péče a pomoci  
 

V souvislosti se sociální reformou platnou 
od 1. 1. 2012 přešly na oddělení sociální 
péče a pomoci některé nové činnosti. 
 
Oddělení sociální péče a pomoci se zabývá 
následujícími sociálními problémy (udá-
lostmi): 
• zdravotní postižení nebo duševní one-

mocnění, 
• péče o osobu závislou na péči jiné osoby, 
• omezení/zbavení způsobilosti k právním 

úkonům, 
• sociální vyloučení, 
• rizikový způsob života, 
• sociální problémy obětí agrese, trestné 

činnosti a domácí násilí, 
• ztráta přístřeší, nejisté či neadekvátní 

bydlení, 
• nezaměstnanost a materiální problémy, 
• imigrace, 
• sociální problémy spojené s péčí o děti a 

výchovu dětí. 
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Počet aktivních klientů 32 
Počet klientů, kteří začali 

splácet dluh městu 
20 

Objem financí, který se městu 
vrátil úhradou dluhů 

114 840 Kč 

 
Oddělení zajišťovalo v roce 2012 v souladu 
s platnými právními předpisy vydávání a 
výměnu parkovacích průkazů (794).  
Pracovnice oddělení jsou pověřeny radou 
města výkonem opatrovnické funkce lidem, 
kteří jsou omezeni nebo zcela zbaveni způ-
sobilosti k právním úkonům. V roce 2012 
poskytovaly pomoc 19 lidem. 
Dále oddělení rozhoduje o ustanovení 
zvláštního příjemce dávky důchodového 
pojištění (důchodu). 
 
Vedle výkonu státní správy zabezpečuje 
oddělení sociální péče a pomoci řadu čin-
ností v rámci samostatné působnosti obce. 
Vyřizuje agendu spojenou s žádostmi o 
umístění v domech s pečovatelskou služ-
bou, připravuje podklady na jednání sociál-
ní komise, zajišťuje agendu spojenou 
s poskytnutím příspěvků organizacím se 
sociálním zaměřením z rozpočtu města. 
Zabezpečuje také pohřbení osob, které ze-
mřely na území obce a nemají nikoho, kdo 
by jim pohřeb zařídil. 
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Odbor stavební úřad 
Vedoucí: Ing. Jaromír Zeman 
 

 
Hlavní náplní činnosti stavebního úřadu je 
výkon státní správy, tzn. přenesené pravo-
moci státu v oblasti veřejného stavebního 
práva, které je charakterizováno zákonnou 
úpravou. 
Základním zákonem účinným od 1. 1. 2007 
je zákon č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu, v platném znění 
(stavební zákon), jehož praktické užívání se 
řídí 7 prováděcími vyhláškami. Současně 
byly zrušeny pravomoci stavebních komisí, 
působících při obecních úřadech ve většině 
obcí. 
Veškerou povolovací agendu pro okres 
Strakonice zajišťují pouze pověřené staveb-
ní úřady Městských úřadů Strakonice, Vod-
ňany, Blatná a Volyně. 
Správní obvod stavebního úřadu MěÚ Stra-
konice tvoří ke dni 31. 12. 2012 obvod měs-
ta Strakonice + 50 obcí, tj. 38 308 obyvatel a 
území o rozloze 405 km2, s výkonem agen-
dy památkové péče tvoří správní obvod 
celkem 69 obcí, tj. 45 891 obyvatel a území 
o rozloze 574 km2 s celkem 148 samostat-
nými katastrálními územími. Agenda je 
zpracovávána softwarovým vybavením 
„VITA“ „e-spis“ a on-line přes e-portál 
územních samospráv. 
 
Mezi hlavní činnosti stavebního úřadu MěÚ 
Strakonice patří vedení územních řízení o 
umisťování staveb, změn a využití pozemků, 
vedení stavebních a kolaudačních řízení pro 
stavby, terénní úpravy, informační, reklamní 
a propagační zařízení, odstraňování staveb, 
přidělování čísel popisných, vkládání údajů 
do systému územní identifikace, zajišťování 
udržovacích a zabezpečovacích prací, změ-
ny v účelu užívání staveb, vydávání stanovi-
sek, vyjádření a informací, zajišťování stát-
ního stavebního dozoru, udělování pořád-
kových pokut a sankcí za přestupky a 
správní delikty, zajišťování exekučních říze-
ní, vedení statistik, správa archivu města, 
výkon státní památkové péče pro města 
Strakonice, Volyně a obce, které náleží do 
správního obvodu obou měst. 

 
 

 
 
Nejvýznamnější stavby povolené staveb-
ním úřadem v roce 2012  
• Dům nábytku - ul. Textiláků, ul. Heydu-

kova, Strakonice 
• Výrobní a skladovací hala Dura Automo-

tive – průmyslový areál ČZ, a. s., Strako-
nice 

• Provozovna čisticí a úklidové techniky 
Rivel – ul. Raisova, Strakonice 

• Rekonstrukce parovodů na území města 
Strakonice – Teplárna Strakonice (převod 
oblasti severně od Velkého náměstí na 
teplovodní systém) 

• Zemní kabelové rozvody el. energie – (ul. 
Volyňská ve Strakonicích, obce Cehnice, 
Rovná) 

• Rekonstrukce panelových bytových do-
mů v sídelních útvarech města Strakoni-
ce 

• Stavební úpravy 5 budov v areálu ne-
mocnice Strakonice - zateplení, výměna 
oken a dveří 

 
 
 
Nejvýznamnější stavby dokončené a zko-
laudované stavebním úřadem v roce 
2012 
• Přístavba a stavební úpravy budovy Úřa-

du práce – ul. Textiláků, Strakonice 
• Rekonstrukce panelových bytových do-

mů v sídelních útvarech města Strakoni-
ce (sídl. Mír, sídl. Stavbařů, sídl. Šumavská 
- Přední Ptákovice) 

• Bioplynová stanice v areálu ZD Přešťovi-
ce 

• Nástavba a stavební úpravy č. p. 87 – 
sídlo firmy Elektrostav, Palackého nám., 
Strakonice 

• Stavební úpravy ZŠ F. L. Čelakovského 
(Jezárky) Strakonice – zateplení, výměna 
oken a dveří 

• Sběrný dvůr odpadů – lokalita Kání Vrch 
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Nejvýznamnější akce projednávané sta-
vebním úřadem v roce 2012 na úseku 
kulturních památek 
• Kostel sv. Martina v Radomyšli - oprava 

krovu a krytiny 
• Kaple sv. Vojtěcha na hřbitově ve Stra-

konicích - stavební úpravy a oprava 
 

 
 
• Kostel sv. Václava v Předslavicích – cel-

ková rekonstrukce 
• Kostel sv. Václava v Paračově – celková 

rekonstrukce 
• Kostel Zvěstování Panny Marie v Dobrši – 

celková rekonstrukce 

 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE ČINNOSTI STAVEBNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2012 

INFORMATIVNĚ 
  

Č Agenda Počet 

1 
Územní řízení - počet vydaných rozhodnutí 

Územní řízení + změna + Zjednodušené územní řízení + změna + Veřejnoprávní 
smlouva + změna. 

189 

2 Územní řízení - správní úkony, které nejsou rozhodnutím 
 Územní souhlas + Územně plánovací informace. 229 

3 

Povolení stavby - počet vydaných rozhodnutí 
Stavební řízení + změna + autorizovaný inspektor + Zkrácené stavební řízení + 
změna + Veřejnoprávní smlouva + změna + Spojené územní a stavební řízení + 

změna + Dodatečné povolení. 

425 

4 
Povolení stavby - správní úkony, které nejsou rozhodnutím 

Ohlášení stavby + souhlas mlčky + Sloučený územní souhlas a ohlášení stavby + 
změna. 

164 

5 
Užívání stavby - počet vydaných rozhodnutí 

Kolaudační řízení + Předčasné užívání + Změna užívání - rozhodnutí + Zákaz užívání 
- rozhodnutí. 

152 

6 
Užívání stavby - správní úkony, které nejsou rozhodnutím 

Oznámení užívání stavby + Kolaudační souhlas + Zkušební provoz + Dokumentace 
skutečného provedení stavby + Změna užívání - souhlas. 

268 

7 Odstraňování staveb - počet vydaných rozhodnutí 
Povolení odstranění + Nařízení odstranění. 28 

8 Odstraňování staveb - správní úkony, které nejsou rozhodnutím 
Ohlášení odstranění. 25 

9 Jiná řízení a opatření - počet vydaných rozhodnutí 
Řízení o  výjimce + Jiná rozhodnutí + Procesní rozhodnutí. 563 

10 Jiná řízení a opatření - ostatní 
K 31. 12. sledovaného roku - Ostatní opatření a stanoviska. 591 

11 Dohled 
Státní dozor + Kontrolní prohlídky. 150 

12 Sankce 
Pořádkové pokuty + Přestupky + Delikty. 28 

13 
Odvolání - celkový počet podaných odvolání 

Počet potvrzených nebo změněných rozhodnutí + autoremedura + Počet zrušených 
rozhodnutí. 

20 

14 
Celkový počet vydaných rozhodnutí 

Počet všech vydaných rozhodnutí ve sledovaném roce - Územní řízení + Povolení 
stavby + Užívání stavby + Odstraňování staveb + Jiná řízení a opatření + Sankce. 

1384 

15 

Celkový počet ohlášení a správních úkonů, které nejsou rozhodnutím 
Celkový počet správních úkonů, které nejsou rozhodnutím - Územní řízení + Povo-

lení stavby + Užívání stavby + Odstraňování staveb + Jiná řízení a opatření + Do-
hled. 

838 

16 
Celkový počet ostatních úkonů 

Celkový počet ostatních úkonů, které nejsou rozhodnutím - Jiná řízení a opatření - 
ostatní. 

591 
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Odbor majetkový  
Vedoucí: Ing. Jana Narovcová 
 

 
Oddělení movitého a nemovitého  
majetku 
 

Oddělení movitého a nemovitého majetku 
zajišťuje v rámci samostatné působnosti 
města hospodaření s movitým a nemovitým 
majetkem města. Vyřizuje žádosti o prodej a 
pronájem nemovitostí, tzn. pozemků, sta-
vebních parcel, budov, bytových jednotek, 
nebytových jednotek. Dále zajišťuje výkup 
nemovitostí, a to zejména pozemků od fy-
zických a právnických osob, např. pro vý-
stavbu komunikací, cyklostezek, chodníků a 
lokalit potřebných pro další rozvoj města. V 
roce 2012 pokračoval výkup pozemků pro 
stavbu „I/22 Strakonice“, tzv. Severní do-
pravní půloblouk, který byl zahájen v roce 
2011. 
V roce 2012 bylo prodáno 14 bytových jed-
notek v celkové hodnotě 9 mil. Kč, přiděle-
no bylo celkem 45 bytových jednotek do 
nájmu. 
Dále bylo uzavřeno 26 nájemních smluv na 
pronájem nebytových prostor ve výši 0,2 
mil. Kč. Příjem za pronájem všech nebyto-
vých prostor představoval v roce 2012 část-
ku ve výši 7,2 mil. Kč. 
V roce 2012 bylo rovněž uzavřeno 15 ná-
jemních smluv na pronájem pozemků ve 
výši 0,2 mil. Kč. Příjem za pronájem všech 
pronajatých pozemků v roce 2012 byl ve 
výši 3,5 mil. Kč. 
V souvislosti s výpůjčkami nemovitostí bylo 
v roce 2012 uzavřeno celkem 29 smluv o 
výpůjčce. 
Byly prodány pozemky v celkové hodnotě 
11,2 mil. Kč, dále byly prodány budovy a 
stavby v hodnotě 1,5 mil. Kč. 
Vykoupeny a převedeny bezúplatným pře-
vodem na město Strakonice byly pozemky v 
celkové hodnotě 9,4 mil. Kč. 
Celkový příjem za prodej nemovitostí ve 
vlastnictví města Strakonice byl v roce 2012 
ve výši 21,7 mil. Kč a za  pronájem ve výši 
10,7 mil. Kč, celkem tedy 32,4 mil. Kč. 

 
 

 
 

 
Mezi další činnosti oddělení patří i zajišťo-
vání hospodaření v lesích města Strakonice, 
přičemž z prodeje dřevní hmoty bylo v r. 
2012 získáno 0,4 mil. Kč, do pěstebních a 
těžebních prací bylo investováno 0,6 mil. Kč. 

 
 

prodej 
v mil. Kč 

byty 9,0 
pozemky 11,2 

stavby a budovy 1,5 
celkem 21,7 

 

 
pronájem 

v mil. Kč 
nebytové prostory 7,2 

pozemky 3,5 
celkem 10,7 
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Oddělení investic 
 

Oddělení zajišťuje zejména přípravu a reali-
zaci stavebních akcí města v souvislosti s 
investicemi, které se týkají budov, komuni-
kací a inženýrských sítí a současně také za-
jišťuje opravy stávajícího majetku města, 
tzn. provádí výběrová řízení na projektanty 
a dodavatele investičních akcí, vyhodnocuje 
projektové dokumentace z hlediska tech-
nicky obsahového a cenového, posuzuje 
akci z hlediska energetického, provádí inže-
nýrskou činnost. Oddělení zastupuje město 
ve stavebně správním řízení.  
 
V roce 2012 bylo realizováno 14 význam-
ných akcí, přičemž z hlediska finančních 
nákladů na realizaci se jednalo o celkový 
finanční objem ve výši 281 mil. Kč. 
 

 
 
Z těchto akcí byly v roce 2012 dokončeny: 
„Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“ (v 
roce 2012 byl ukončen zkušební provoz), 
„ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace“ 
(v roce 2012 byl ukončen zkušební provoz), 
„Modernizace ZŠ Čelakovského“, „Sběrný 
dvůr Strakonice, p.p.č. 1208/5, 2178“ v loka-
litě Kání vrch, „Zateplení a výměna oken MŠ 
Šumavská, Strakonice“, „Zateplení a výměna 
oken ZŠ Čelakovského, Strakonice“ (budova 
v ul. Jezerní), „Sběrný dvůr Strakonice – kon-
tejnery“, „Regenerace sídliště 1. máje, Stra-
konice – III. etapa“, „Revitalizace sídliště Mír, 
Strakonice – I. etapa“, „Stavební úpravy ve-
řejného prostranství a osazení prodejních 
objektů, ulice U Sv. Markéty, Strakonice – 1. 
část“ a stavba „Strakonice hrad – sanace 
podzemních prostor“. 
 
 
 

 
 

 

 
 
Z větších akcí byly v roce 2012 rozpracova-
né stavby: „ZŠ Povážská Strakonice“, „Revi-
talizace sídliště Mír, Strakonice – II. etapa“. 
V tomto roce se také začala připravovat 
realizace stavby „ÚV Pracejovice – rekon-
strukce a modernizace“.  
 
Vedle těchto investičních akcí bylo v roce 
2012 provedeno dalších cca 63 akcí menší-
ho rozsahu o celkovém finančním objemu 
36 mil. Kč. Jedná se o opravy komunikací, 
mateřských škol, základních škol a dalších 
objektů, jako například oprava kaple sv. 
Vojtěcha, která se nachází v areálu měst-
ského hřbitova u kostela sv. Václava a je 
zapsána v seznamu nemovitých kulturních 
památek. 
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Odbor rozvoje 
Vedoucí: Ing. arch. Marta Slámová 
 

 
Odbor rozvoje vykonává činnosti na úseku 
samostatné působnosti, do nichž spadá 
oblast územního plánování, oblast architek-
ta města a oblast externího financování. 
Na úseku územního plánování odbor vyko-
nává agendu v přenesené působnosti pro 
správní území obce s rozšířenou působností 
pro 69 obcí vč. města Strakonice. Odbor 
rozvoje zároveň připravuje podklady pro 
činnost Komise pro rozvoj města. 
 
Úřad územního plánování vykonává čin-
nosti: 
• Pořizuje územní plány, regulační plány, 

územní studie a územně plánovací pod-
klady pro město a obce ve správním ob-
vodu. 

• Pořizuje územně analytické podklady 
pro správní území. 

• Pořizuje vymezení zastavěného území na 
žádost obcí. 

• Pořizuje rozvojové studie pro město. 
• Seznamuje subjekty s problematikou 

záměrů v území a rozvoje území. 
• Koordinuje rozvojové záměry města (ma-

jetková komise, rozvojová komise). 
• Jedná s investory z hlediska možností 

realizace záměrů v území. 
• Zajišťuje činnosti za město Strakonice v 

Nadaci Jihočeské cyklostezky.  

 

 
 
 
Architekt města 
Do kompetence architekta města spadá 
zejména posuzování architektonických 
a urbanistických hledisek u stavebních zá-
měrů na území města a obcí v příslušném 
správním území, modernizace městských 
parterů včetně výběru městského mobiliáře 
a v neposlední řadě zpracování urbanistic-
kých směrnic a podmínek pro stavby 
a soubory staveb na území města. 

 
Městský mobiliář a dětská hřiště: 
• Osazení nových fit prvků na Podskalí. 
• Průběžné osazování nových laviček ve 

městě. 
• Doplnění stávajících dětských hřišť o 

nové herní prvky. 
• Realizace nového dětského hřiště 

v lokalitě Jezárky. 
• Realizace nové vánoční výzdoby na Vel-

kém náměstí (výzdoba vánočního stro-
mu). 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Činnost oddělení – úřad územního plánování v roce 2012 

Územně plánovací dokumen-
tace pro město Strakonice 

Vydání regulačního plánu Vinice – Šibeník 

Vydání 5 nových územních plánů 

Vydání 1 změny územního plánu 
Územně plánovací dokumen-

tace pro obce v ORP Strakonice 
 Vydání 2 urbanistických studií 

Územně analytické podklady Druhá úplná aktualizace 
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Oddělení rozvoje 
 

V průběhu roku 2012 odbor rozvoje ve spo-
lupráci s ostatními odbory Městského úřadu 
Strakonice připravil a podal celkem 22 pro-
jektových žádostí o podporu rozvojových 
záměrů města do různých dotačních titulů. 
Celkem 14 projektových žádostí bylo schvá-
leno. Celkový objem požadovaných dotací 
za rok 2012 lehce přesáhl 92 mil. korun, 
přičemž přiděleno bylo více než 34 mil. Kč 
(viz tabulka). 
Mezi nejvýznamnější žádosti o dotace, jež 
byly v roce 2012 podány (některé již i kom-
plet zrealizovány) patří: 
• Regenerace panelového Sídliště 1. máje, 

Strakonice – III. etapa 
• Oprava kaple Sv. Vojtěcha v areálu hřbi-

tova ve Strakonicích 
• Rozšíření stávající kapacity MŠ Šumav-

ská, Strakonice 
• Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – I. 

a II. etapa 
• Úprava veřejného prostranství u kostela 

sv. Markéty, Strakonice 
• Zateplení a výměna oken sportovní haly 

STARZ, Strakonice 
 
Úkolem oddělení rozvoje však není „pouze“ 
získávat externí zdroje na spolufinancování 
projektových záměrů města, ale také 
úspěšné projekty bez úhony provést celým 
projektovým cyklem, tedy od jejich zahájení 
až po ukončení realizace. Sebemenší po-
chybení může znamenat krácení dotace, 
event. její úplné odebrání. Projekty podpo-
řené z fondů EU je navíc ještě dál nutné 
monitorovat po tzv. dobu udržitelnosti, 
tedy minimálně 5 let od jejich ukončení. 
V současně době se v období udržitelnosti 
nachází 23 projektů.  
 
 

 
 
 

V roce 2012 odbor rozvoje pokračoval 
v administraci tzv. Integrovaného plánu 
rozvoje města Strakonice (deprivované zó-
ny „Sídliště MÍR“), z něhož lze získat nemalé 
finanční prostředky na revitalizace veřej-
ných prostranství či regenerace bytových 
domů nacházejících se ve vymezené depri-
vované zóně. V roce 2012 sice nebyla vyhlá-
šena žádná nová výzva na regenerace byto-
vých domů, nicméně řada úspěšných žada-
telů z předcházejících kol právě v tomto 
období dokončovalo realizaci svých projek-
tů. Navíc se tento kalendářní rok nesl ve 
znamení úprav veřejných prostranství, a tak 
sídliště Mír jako celek získávalo zcela novou 
příjemnější tvář. 
 
Další činností, kterou se oddělení rozvoje 
zabývá, je zajištění administrace Programu 
obnovy venkova pro ORP Strakonice. Za rok 
2012 se v této oblasti podařilo podat cel-
kem 98 žádostí, které byly schváleny 
v objemu 11 244 000 Kč. Počet schválených 
žádostí je již tradičně nejvyšší z celého Jiho-
českého kraje (viz graf). 
 
V roce 2012 byla opětovně obnovena čin-
nost Komise pro rozvoj města, která se 
schází průměrně jednou za dva měsíce a 
zabývá se koncepčními záležitostmi dalšího 
rozvoje města Strakonice. 
Uplynulý rok s sebou přinesl také další pozi-
tivní počin v podobě navázání aktivní spo-
lupráce mezi významnými podnikatelskými 
subjekty regionu, vzdělávacími institucemi 
a městem. Na pravidelných setkáních se 
prozatím řeší zejména nejpalčivější pro-
blém, kterým je nedostatek kvalifikované 
pracovní síly ve strojírenství a s tím spojené 
aktivity na podporu technického vzdělávání 
na Strakonicku. 
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Zdroj 
Počet poda-
ných žádostí 
v roce 2012 

Počet schvá-
lených žá-

dostí 

Počet ne-
rozhod-
nutých 
žádostí 

Celkový objem 
požadovaných 
finančních pro-

středků 

Celkový objem 
získaných finanč-
ních prostředků 

Jihočeský kraj 9 8 - 1 095 259,50 678 093,00 

OP Životní pro-
středí 

4 1 - 35 977 312,00 6 294 780,00 

Regionální ope-
rační program 

1 - - 25 496 399,00 - 

Integrovaný ope-
rační program 

2 2 - 21 650 366,85 21 650 366,85 

LEADER ČR 1 1 - 1 434 936,00 1 434 936,00 

Nadace ČEZ 3 - - 1 437 506,00 - 

Min. kultury 1 1 - 1 123 000,00 1 123 000,00 

MMR ČR 1 1 - 4 000 000,00 3 168 586,00 

CELKEM 22 14 - 92 214 779,35 34 349 761,85 
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Odbor školství a cestovního ruchu 
Vedoucí: Ing. Libuše Řeřábková 
 

 

Oddělení školství  

V r. 2012 dosáhl zájem o umístění dětí do 
mateřských škol nejvyšší úrovně za několik 
posledních let. Na počtu podaných přihlá-
šek se postupně stále více odrážejí zejména 
změny společenské a legislativní. Město na 
tento zájem reagovalo rozšířením kapacity 
mateřských škol o dalších 70 míst. O dva-
náct dětí byla navýšena kapacita MŠ 
A. B. Svojsíka a o šest míst kapacita MŠ Ho-
lečkova. Stavebními úpravami části uvolně-
ných prostor v bývalé školní budově 
v Lidické ulici vzniklo odloučené pracoviště 
MŠ U Parku, tvořené jednou třídou pro 28 
dětí a novou výdejnou. Další nová třída s 24 
místy byla vybudována přestavbou školní 
jídelny v MŠ Šumavská. Bylo tak umožněno 
přijetí všech zájemců, kteří umístění do ma-
teřské školy nutně požadovali. 
Na umístění dětí svých zaměstnanců přispě-
la i v r. 2012 celkovou  částkou 106 tis. Kč 
společnost ČZ a. s. 
Za účasti ministra školství byla 3. září slav-
nostně otevřena nová Základní škola Pováž-
ská. Z důvodu rostoucího zájmu byla navý-
šena od 1. ledna 2012 kapacita školní druži-
ny při ZŠ F. L. Čelakovského, o rozšíření ka-
pacity školní družiny požádala též ZŠ Podě-
bradova.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
I v roce 2012 pokračovalo čerpání prostřed-
ků z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost – EU peníze školám. 
V rámci tohoto projektu základní školy zís-
kaly do svého rozpočtu již více než devět 
miliónů korun.  
V návaznosti na novelu školského zákona 
účinnou od 1. ledna 2012 Rada města Stra-
konice potvrdila ve funkci šest ředitelů zá-
kladních a mateřských škol. V důsledku le-
gislativních změn došlo ke změnám také 
v oblasti financování škol a školských zaří-
zení z prostředků státního rozpočtu. Od 1. 
ledna došlo ke zrušení dvou tarifních tabu-
lek pedagogů. Usnesení Vlády České repub-
liky o vázání výdajů státního rozpočtu 
v roce 2012 se dotklo i zaměstnanců regio-
nálního školství snížením objemu mzdo-
vých prostředků o cca 2 %.  Oproti roku 
2011 klesla o více než 30 % výše finančních 
prostředků poskytovaných ze státního roz-
počtu na učebnice a učební pomůcky a 
další rozvoj škol. 
Ve srovnání s rokem 2011 stoupl  počet 
projednávaných přestupků v oblasti nedo-
cházky žáků do základní školy.  
Zpracování statistických výkazů a dat ze 
školních matrik v r. 2012 probíhalo ve stan-
dardním režimu.  
 
 

Údaje o mateřských školách zřizovaných městem Strakonice 

 
 

šk. rok 2010/2011 šk. rok 2011/2012 šk. rok 2012/2013  
počet  dětí počet  dětí počet  dětí 

MŠ A. B. Svojsíka 100 100 112 
MŠ Čtyřlístek 85 88 87 

MŠ Lidická 112 112 112 
MŠ Lidická, Holečkova 90 90 96 

MŠ Lidická, Spojařů 105 106 104 
MŠ Lidická, Stavbařů 56 56 56 

MŠ Lidická, Školní 112 112 112 
MŠ U Parku 75 95 95 

MŠ U Parku, Lidická - - 28 

MŠ Šumavská 111 112 135 

CELKEM 846 871 937 
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Údaje o základních školách zřizovaných městem Strakonice 

 

 
 
 
 

šk. rok 2010/2011 šk. rok 2011/2012 šk. rok 2012/2013  
počet  žáků počet  žáků počet  žáků 

ZŠ Dukelská 857 897 906 

ZŠ F. L. Čelakovského 464 462 472 

ZŠ ul. Jiřího 
z Poděbrad 

395 387 417 

ZŠ Povážská 275 285 279 

CELKEM 1 991 2 031 2 074 
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Oddělení cestovního ruchu 

Oddělení bylo zapojeno do celoročního 
strakonického projektu Rok dudáků, který 
měl především připomenout výročí konání 

jubilejního 20. ročníku 
Mezinárodního dudác-
kého festivalu a měl 
přispět k větší propagaci 
dudáckých tradic.  
Jubilejní ročník se stal i 

jednou z ústředních linií propagace krajské-
ho projektu Žijeme v památkách. Byl vydán 
dotisk letáku Naučná stezka Švandy dudáka, 
titulní stranu Zpravodaje města zdobilo 
logo Roku dudáků a pravidelně byly zveřej-
ňovány tématické články k historii dudác-
kých festivalů. Dudákům byla věnována 
také jedna noční prohlídka městem, při kte-
ré byla odhalena pískovcová socha Dorotka 
Trnkova, nevěsta Švandova na Podskalí, 
vydána byla výroční turistická známka a na 
dudáckém festivalu bylo možno si zakoupit 
tričko s motivem Roku dudáků.   
 
Městské informační centrum 
Infocentrum na Velkém náměstí navštívilo 
7 958 lidí převážně z České republiky. Ze 
zahraničních návštěvníků bylo tradičně nej-
více Němců a Nizozemců. Přijeli také turisté 
ze Slovenska, Francie, ale i Bulharska, Velké 
Británie, Španělska, Austrálie, USA nebo 
Japonska.  
Během roku vyřídilo MIC 648 e-mailových 
dotazů a 254 prostřednictvím České pošty. 
Na telefonní lince  infocentra vyřídily pra-
covnice 716 dotazů a na lince telefonní 
ústředny (111) přijaly 4 525 hovorů.  
Infocentrum bylo poprvé hodnoceno for-
mou mystery shoppingu, kterou si vybral 
CzechTourism jako nový způsob hodnocení 
informačních center. Ve výsledném hodno-
cení obstálo na 100%.  
 
Prezentace města  
Ve Strakonicích byla oficiálně zahájena cyk-
loturistická sezona Jihočeského kraje 
v rámci akce Strakonické vítání léta aneb Na 
kole po památkách středního Pootaví.  
Samostatným výstavním stánkem se město 
prezentovalo  na  veletrhu Jihočeský kom-
pas České Budějovice, ITEP Plzeň  a ve Stra-
konicích byl informační stánek umístěn 
v areálu strakonického hradu v rámci Mezi-
národního dudáckého festivalu. 

 
Ohlédnutí za sportem 2011 Strakonice 
Byl vydán v pořadí již osmý díl publikace 
Ohlédnutí za sportem, která zachycuje spor-
tovní události, dění ve sportovních klubech 
působících na území města a život spojený 
se sportovním prostředím. Publikace byla 
vydána v rozsahu 71 stran.  
 
Propagační materiály  
Nabídku tištěných propagačních materiálů 
města rozšířil v letošním roce leták Strako-
nický hrad, jehož vydání bylo finančně pod-
pořeno Jihočeským krajem v rámci projektu 
Žijeme v památkách. Byl vydán ve třech 
jazykových mutacích a představuje hrad 
jako vhodný turistický cíl pro prohlídky, 
svatby, výstavy, koncerty, procházky nebo 
semináře.  
 
Dětské zastupitelstvo města Strakonice 
Ve školním roce 2011/2012 si dětští zastupi-
telé zvolili téma Bezbariérově nejen po pa-

mátkách ve Strakonicích. 
Výstupem aktivit věnova-
ných tématu je stejnojmenný 
leták, který byl zařazen do 
ucelené řady propagačních 
materiálů města.  
Na podzim si nové dětské 
zastupitelstvo jmenované 
pro školní rok 2012/2013 
zvolilo na adaptačním kurzu 
na Šumavě jako nové 

celoroční téma  Strakonice čistější a krásněj-
ší.  
 
Otavská plavba 
Pátý ročník Čištění řeky Otavy se uskutečnil 
21. dubna 2012. V úseku 23 kilometrů (od 
Střelských Hoštic až do Štěkně) nasbíralo 86  
dobrovolníků 66 ks 120 litrových pytlů od-
padu. Další pravidelnou akcí projektu Otav-
ská plavba bylo společné srpnové splutí 
řeky Otavy měst Sušice, Horažďovice, Stra-
konice a  Písek ze Sušice do Střelských Hoš-
tic.
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Odbor vnitřních věcí 
vedoucí: JUDr. Eva Dlouhá 
 

 
Odbor vnitřních věcí z převážné většiny 
vykonává státní správu obce s rozšířenou 
působností -  v rámci přenesené působnosti 
plní úkoly státu v oblasti veřejné správy na 
úseku matrik, evidence obyvatel, cestovních 
dokladů, občanských průkazů a přestupko-
vého řízení na úseku veřejného pořádku, 
občanského soužití a majetku. V rámci sa-
mostatné působnosti pak zabezpečuje ně-
které činnosti především úsek matrik. 
 
Oddělení matrik 
 

Oddělení vede matriční knihy narození, 
manželství a úmrtí pro matriční obvod Stra-
konice pro 24 obcí a dále zajišťuje kontrolní 
a metodickou činnost pro matriční úřady ve 
správním obvodu. Na oddělení se vydávají 
rodné, oddací a úmrtní listy a jejich dupliká-
ty. Do matričních knih se zapisují všechny 
matriční změny (rozvody, osvojení, otcov-
ství …).Vystavují se zde osvědčení pro cír-
kevní sňatky, právní způsobilost k uzavření 
manželství a žádosti o doklady ze Zvláštní 
matriky Brno. Provádí se proškolení a 
zkoušky z vidimace a legalizace pro pověře-
né obecní úřady. 
Pracovníci zajišťují svatební obřady 
v prostorách městského úřadu nebo stra-
konického hradu a slavnostní obřady jako 
např. vítání občánků. V roce 2012 bylo přiví-
táno 279 dětí. Rodiče dětí při této příležitos-
ti obdrželi poukázku na 5000 Kč. Bylo vydá-
no 1044 balíčků pro seniory v hodnotě 300 
Kč. Slavnostně byl předán doklad o získání 
státního občanství ČR 4 bývalým občanům 
Ukrajiny. Matriční úřad v loňském roce zajis-
til 5 zlatých a 2 diamantové svatby 

 

 

 
 

Statistika matričních událostí 
 

 r. 2012 
Narození 725 
Otcovství 158 
Sňatky 100 
Úmrtí 550 
Vidimace a  
legalizace 

5 396 

 
Oddělení přestupkového řízení 
 

Rozhoduje ve věci přestupků proti občan-
skému soužití a majetku, dále na úseku 
ochrany před alkoholismem a jinými toxi-
komaniemi a proti veřejnému pořádku, vy-
řizuje stížnosti a vypracovává posudky 
v součinnosti se soudy a ostatními orgány 
v oblasti výkonu uložených trestů obecně 
prospěšných prací. 
Na základě uzavřených veřejnoprávních 
smluv projednáváme přestupky občanů 
z okolních 45 obcí. Nový případ vzniká na 
základě oznámení orgánů Policie ČR, měst-
ské policie, třetích osob, případně na zákla-
dě zjištění úředníka. 
 
Celkový počet přestupků za rok 2012:  427. 
 
Nejpočetnější přestupky: 
proti občanskému soužití podle § 49 47 % 
proti majetku podle § 50 32 % 
proti veřejnému pořádku podle § 47 12 % 
ostatní přestupky 9 % 

 
Za přestupky bylo uloženo 192 000 Kč  na poku-
tách. 
 
Oddělení evidence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů 
 

Na úseku evidence obyvatel se evidují 
všichni občané ČR hlášeni ve správním ob-
vodu obce s rozšířenou působností a v in-
formačním systému se k nim vedou veškeré 
změny trvalého pobytu, změny rodinného 
stavu a jiné. Vede evidenci domů celého 
správního obvodu včetně čísel popisných a 
evidenčních. Evidence obyvatel pak dohle-
dává a odstraňuje nesoulady v Informačním 
systému evidence obyvatel (ISEO). Každý 
měsíc vyhotovuje a předává změnové se-

Části města 
Počet obyv. v  částech 

města 
Strakonice I. 13 843 
Strakonice II. 4 748 

Přední Ptákovice 2 331 
Dražejov 1 317 

Modlešovice 178 
Hajská 52 
Střela 68 

Virt 80 
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stavy obcím, v případě konání voleb i vo-
lební seznamy. Evidence obyvatel na žádost 
obyvatele poskytuje údaje z ISEO. V roce 
2012 bylo provedeno včetně ohlašovny 182 
výpisů z ISEO. Tento úsek vybírá správní 
poplatky na úseku evidence obyvatel a oh-
lašovny pobytu. 
Ohlašovna je povinna zapisovat veškeré 
údaje o změně trvalého pobytu do ISEO 
přes Czech POINT. Ohlašovna obyvatel vede 
na žádost správní řízení na zrušení trvalého 
pobytu občana, za rok 2012 jich bylo pro-
vedeno 127. Agenda ohlašovny pobytu 
eviduje všechny obyvatele přihlášené k 
pobytu ve městě, k 31. 12. 2012 byl počet 
obyvatel 22 617, z toho mužů 10 858, žen 
11 759, s věkovým průměrem 41,99 resp. 
43,39 let. 
V roce 2012 se do města Strakonice přistě-
hovalo 401 občanů, 723 se přestěhovalo 
v rámci obce a 439 se odstěhovalo, narodilo 
se 225 a zemřelo 227 občanů. 
Úsek občanských průkazů  zpracovává žá-
dosti občanů o vydání občanského průkazu. 
Od 1. 1. 2012 vstoupila v platnost novela 
zákona č. 328/1999 Sb., o občanských prů-
kazech, kterou se zcela změnilo vydávání 
občanských průkazů, jeho podoba i pod-
mínky k vydání. Nově se vydává e-občanský 
průkaz se strojově čitelnými údaji a s kon-
taktním elektronickým čipem nebo bez čipu 
včetně podoby a zpracování žádosti. Nyní 
lze e-občanský průkaz na žádost vydat i 
občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, 
který nemá trvalý pobyt na území České 
republiky a má státní občanství ČR. Průběž-
ně se vyměňují OP z důvodu skončení plat-
nosti, změny trvalého pobytu, změny ro-
dinného stavu, ztráty, odcizení atd. Nový 
systém výdeje e-OP umožňuje vydat e-OP 
pomocí off-line pracoviště osobám, které 
jsou imobilní a mají zákonný důvod k vý-
měně OP. Při převzetí občanského průkazu 
nový systém požaduje zadání bezpečnost-
ního osobního kódu, tzv. BOK. V první polo-
vině roku 2012 se pořizovaly e-OP na dvou 
pracovištích cestovních dokladů. Tato situa-
ce byla problematická pro pracovnice a 
dlouhá čekací doba pro občany nepřijatel-
ná. Městský úřad využil nabídky minister-
stva vnitra, které zprostředkovalo pronájem 
dvou výdajových pracovišť pro e-OP, ale 
bez nároku na finanční podporu. Vedení 
města schválilo zainvestování pracovišť, na 

kterých je možné pořizovat a vydávat e-OP 
a vydávat e-pasy. 
Celkový počet přijatých žádostí v roce 2012 
byl 5 829. Úsek OP provádí také přestupko-
vé řízení v souladu se zákonem o občan-
ských průkazech, za  rok 2012 bylo vybráno 
blokovými pokutami 9 800,- Kč. 
 
Na úseku cestovních dokladů se vydávají 
cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a 
nosičem dat s biometrickými údaji a ces-
tovní pasy bez strojově čitelných údajů a 
bez nosiče dat s biometrickými údaji (typ 
blesk). Z důvodu skončení zápisu dětí do 
cestovních dokladů rodičů došlo v roce 
2012 k  výraznému navýšení žádostí o ces-
tovní pasy pro děti, zejména těch nejmen-
ších.  
Vyřízeno bylo celkem 2 974 žádostí, z toho 
ve zkrácené lhůtě 114. Provádíme také pře-
stupková řízení v souladu se zákonem o 
cestovních dokladech, za rok 2012  bylo 
vybráno blokovými pokutami 6 600 Kč.  
Za celé oddělení bylo vybráno na správních 
poplatcích v roce 2012 cca 1,4 mil. Kč. 
 
Současně odbor provádí ověřování shody 
opisu nebo kopie s listinou a ověřování pra-
vosti podpisu. Velice oblíbenou službou se 
stala pro klienty služba Czech POINTU, ze 
které poskytujeme výpisy z rejstříku trestů, 
výpisy z katastru nemovitostí, výpisy 
z obchodního rejstříku, z bodového systé-
mu řidiče, z  insolvenčního rejstříku, formu-
láře živnostenského rejstříku, výpisy údajů a 
žádosti o změnu údajů v registru obyvatel. 
Provádíme autorizovanou konverzi doku-
mentů, zřízení datových schránek a zne-
platnění přístupových údajů k datovým 
schránkám. 
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Odbor životního prostředí 
Vedoucí: Ing. Jaroslav Brůžek 
 

 
Oddělení ekologie krajiny 
V loňském roce toto oddělení připravilo 
celostátní workshop na téma Zakládání 
nízkonákladového trvalkového záhonu 
v městském prostředí. V rámci ekologické 
výchovy byly aktivity zaměřeny na téma 20. 
ročníku Mezinárodního dudáckého festivalu 
- vznikl ekologický projekt pod názvem Šel 
tudy, měl dudy. V rámci tohoto projektu 
byla uspořádána celá řada přednášek a sou-
těží, včetně výtvarné pro MŠ Zadudej du-
dáčku. Rovněž proběhla každoroční akce 
čištění studánek, tentokrát se ZŠ Štěkeň, 
Střelské Hoštice a s Dětským domovem ve 
Volyni. Byla vydána publikace Stíny lesa 
tajemné ve spolupráci s Lesy ČR, s. p.. Odbor 
životního prostředí zajišťoval kompletní 
výzdobu města včetně areálu hradu a letní-
ho kina u příležitosti 20. ročníku MDF. 
Došlo k velkému nárůstu žádostí o pěstová-
ní energetických rychle rostoucích dřevin 
na orné půdě. Byla založena nová občanská 
sdružení, která projevují zájem o ochranu 
přírody, a to především o kontrolu kácení 
dřevin.  
Za pomocí dotace z OPŽP byly provedeny 
odborné arboristické práce v lokalitě Ren-
nerovy sady, kde došlo k provedení bez-
pečnostních a zdravotních řezů stromů, k 
instalaci korunových vazeb, rizikovému ká-
cení stromů i k novým výsadbám vzrostlých 
dřevin v celkové hodnotě 845 000 Kč. Došlo 
i k dosadbám stromů do ovocné aleje mezi 
Starým Dražejovem a Střelou, k výsadbě 
hrušňové aleje podél cesty Starý Dražejov – 
Krty a  k výsadbě solitérních bříz a aronií  
mezi Virtem a Střelou.  
Výrazně narostl počet případů řešených 
v rámci ochrany zvířat proti týrání. Velmi 
významně přibylo i přestupků v oblasti ry-
bářství a držení zbraní. 
V roce 2012 bylo zákonem rozhodnuto, že 
kormorán velký nebude již od 1. 4. 2013 
zvlášť chráněným živočichem, ale pouze 
chráněným.  
V roce 2012 zadal zdejší orgán státní správy 
lesů zpracování lesních hospodářských os-
nov (LHO) pro lesní pozemky o výměře 
menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a  

 

 
 
 
právnických osob, ve 13 katastrálních úze-
mích: Dolní Poříčí, Hlupín, Horní Poříčí, Ka-
lenice, Kladruby u Strakonic, Kozlov nad 
Otavou, Krejnice, Mečichov, Sedlo u Horaž-
ďovic, Střelské Hoštice, Střelskohoštická 
Lhota, Vojnice a Volenice. Zpracování LHO, 
které bude probíhat tento rok, slouží pro 
zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy 
lesů.  
V průběhu roku 2012 byl řešen například 
neutěšený stav většího lesního majetku v  
k. ú. Vojnice, kde je třeba zalesnit četné ho-
liny vzniklé po těžbě. Pozitivní zprávou je, 
že kůrovcová těžba oproti letům minulým 
poklesla (v roce 2011 činila 1290 m3 naproti 
tomu v roce 2012  to bylo 980 m3). 
 

 
 

Oddělení ochrany prostředí 

V roce 2012 došlo k vybudování nového 
sběrného dvora. Více viz kapitola Významné 
investiční akce. Bylo provedeno výběrové 
řízení na střepiště a realizace stavby. Byla 
vydána nová obecně závazná vyhláška o 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění , využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů a systému nakládání se sta-
vebním odpadem. 
U vlakového nádraží instalovala Diakonie 
Broumov kontejner pro sběr textilu. Počá-
teční množství sebraného textilu činilo 1,8 t 
za měsíc. 
Za úklid černých skládek na pozemcích ve 
vlastnictví města bylo vynaloženo 35 000 
Kč. Město Strakonice se díky občanům 
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umístilo v soutěži Jihočeši třídí odpady 2012 
na druhém místě. 
V roce 2012 byla realizována sanace pod-
zemních prostor v areálu hradu. Více viz 
kapitolu Významné investiční akce. 
Oddělení pravidelně na jaře organizuje i 
brigády pro pracovníky Městského úřadu a 
Technických služeb zaměřené na jarní úklid 
města. Organizačně zajišťuje rovněž Týden 
mobility. 

 
 
V platnost vstoupil nový zákon o ochraně 
ovzduší č. 201/2012 Sb. 
 

 
 
Oddělení vodního hospodářství 

Na tomto úseku došlo v uplynulém roce 
k těmto významným událostem: 
Do trvalého užívání byla uvedena zmoder-
nizovaná a zrekonstruovaná úpravna vody 
v Hajské. Došlo k dokončení protipovodňo-
vé ochrany města Strakonice. Bylo vydáno 
povolení k napojení obcí Osek a Radomyšl 
na vodárenskou soustavu Jihočeského kraje 
– Římov. Rovněž došlo ke kolaudacím zre-
konstruovaných kanalizačních sběračů na 
území města. 

Došlo k výraznému navýšení žádostí o po-
volení vrtaných studní s následným odbě-
rem podzemních vod. 
V loňském roce došlo pouze k nepatrným 
zvýšením průtoků, které dosáhly maximálně 
I. stupně povodňové aktivity. Rovněž bylo 
řešeno i několik havárií na úseku životního 
prostředí, nejednalo se však o významnější 
ohrožení, která by měla širší důsledky. 
 

 
 

Komodita odpadu 
(v tunách) rok 2010 rok 2011 rok 2012 

komunální odpad 
celkem 

7 226,59 7 011,33 6 838,26 

směsný komunální 
odpad 

4 754,60 4 612,44 4 660,62 

tříděný odpad 
celkem 

1 186,48 1 197,74 1 154,00 

vytříděný papír 726,59 573,5 489,94 

vytříděný plast 268,96 273,61 299,19 

vytříděný tetrapack 5,53 14,69 13 

vytříděné sklo 185,4 335,94 347,47 
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Odbor obecní živnostenský úřad 
Vedoucí: Bc. Jana Vadlejchová 
 

 
Hlavní činnost v roce 2012 
 
Počet podnikatelů v našem správním obvo-
dě je dlouhodobě stabilizován, v celkovém 
počtu podnikajících osob jsou jen drobné 
výkyvy, struktura a počet podnikatelů 
v našem správním obvodu odpovídá re-
publikovému průměru. V souvislosti 
s hospodářskou krizí mírně klesl počet za-
hraničních podnikatelů, zejména těch, kteří 
vykonávají práce ve stavebnictví. 
 
Registrační oddělení 
Živnostenský úřad, kromě vydávání nových 
oprávnění, zapisuje i četné změny, přerušu-
je živnosti a eviduje provozovny, na žádost 
vydává také výpisy z registrů prostřednic-
tvím aplikace Czech POINT. Veškeré doku-
menty jsou obvykle vydávány na počkání, 
čímž spoříme čas i náklady podnikajících 
osob. 
Značná část úkonů registračního oddělení 
byla vyvolána změnami zákonů, na základě 
kterých živnostenský úřad stávající živnosti 
transformuje. Názorným příkladem je obor 
silniční motorová doprava, kde živnosten-
ský úřad postupně zpracovává oprávnění a 
vydává nové koncese pro dopravce (cca 650 
subjektů). Novela zákona o silniční dopravě 
uložila oznamovací povinnost dopravcům, 
úřady nemají povinnost vyzývat je jednotli-
vě k jednání, přesto náš odbor všechny do-
tčené subjekty kontaktoval a důrazně upo-
zornil i na důsledky nesplnění lhůty, tj. na 
omezení nebo zrušení živnostenského 
oprávnění. 
V trendu odstraňování byrokratických pře-
kážek podnikání pokračovala jedna 
z velkých novel živnostenského zákona, 
která zrušila povinnost označovat provo-
zovnu identifikačním číslem provozovny a 
dala podnikatelům možnost, aby úřadu 
oznámili, že si přejí mít adresu místa podni-
kání vždy totožnou s bydlištěm. Tím odpadá 
značná část oznamovacích úkonů, neboť 
změnu bydliště čerpá živnostenský úřad ze 
základních registrů. Z důvodu odstraňování 
administrativní zátěže vykonává úřad řadu 
úkonů bezplatně, významným ulehčením je  

 

 
 
 
 
i možnost oznámit prostřednictvím centrál-
ního registračního místa údaje i dalším or-
gánům. 
Vývoj počtu podnikatelů a živností: 
 

 r.2010 r.2011 r.2012 
počet  

podnikatelů 
8 492 8 502 8 435 

počet živ. 
oprávnění 

11 699 12 031 9 506 

nově vzniklá 
oprávnění 

533 610 510 

 
Kontrolní oddělení 
Kontrolní činnost živnostenského úřadu je 
zaměřena na kontrolu dodržování živnos-
tenského zákona i předpisů souvisejících, 
tzn. předpisů upravujících výkon živnosti. 
V uplynulém roce byla vyhledávací činnost 
kontrolního oddělení zaměřena na firmy, jež 
dlouhodobě nevykonávají podnikatelskou 
činnost, ale zůstaly zapsány v živnosten-
ském rejstříku. V roce 2012 jsme se také 
spolupodíleli na kontrolách prodeje alkoho-
lu, akci vyvolala metylalkoholová aféra. 
V našem správním obvodu nebyl naštěstí 
prodej závadného alkoholu zjištěn. Omeze-
ní prodeje alkoholu upravuje chystaná no-
vela živnostenského zákona, nebude jej 
možné prodávat v tržnicích a na stáncích a 
všichni prodejci budou muset mít koncesi 
 

 r. 2010 r.2011 r.2012 
počet  

kontrol 
566 509 407 

sankčně 
zrušená 

oprávnění 
33 11 13 
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Ochrana spotřebitele 
Na odboru  se ujala poradna pro spotřebite-
le, kde jednou v měsíci radí pracovníci Čes-
ké obchodní inspekce spotřebitelům jak 
uplatnit reklamaci, jak postupovat při jejím 
neuznání i v dalších případech. Mimo sta-
novené konzultační dny se občané obracejí 
přímo na pracovníky živnostenského úřadu, 
kteří jim buď sami poradí nebo zprostřed-
kují kontakt s ČOI. 
Opětovně byly nejčastějším důvodem ke 
stížnosti předváděcí akce, nově se vyskytly 
stížnosti na dodavatele energií. Takřka to-
tožné případy jsou denně zveřejňovány 
v médiích, zejména starší občané jsou varo-
váni před nekalými praktikami, manipulací a 
agresivním chováním prodejců. Bohužel 
naše zkušenosti ukazují, že varování nejsou 
dostatečná. Ministerstvo obchodu a prů-
myslu sice připravuje nové možnosti mimo-
soudního řešení spotřebitelských sporů a 
věnuje se legislativním opatřením umožňu-
jícím citelnější postihy nekalých praktik, 
přesto pořád platí, že předváděcím akcím je 
lépe se vyhnout. 
 
Cíle do r. 2013 
Chceme pokračovat v zahájeném trendu 
příjemného a přístupného úřadu, podnika-
telé mohou náš odbor navštívit kterýkoliv 
den v týdnu a kromě podání živnostenské-
mu úřadu mohou učinit podání směřující 
k dalším státním orgánům. Samozřejmostí 
jsou i konzultace týkající se živnostenského 
zákona a předpisů, které živnostenský úřad 
dozoruje. 
Živnostenská kontrola bude reagovat na 
aktuální problémy, ale prioritou r. 2013 bu-
de rušení živnostenských oprávnění oso-
bám, které nepřebírají písemnosti, na adre-
se místa podnikání jsou zcela nekontaktní, 
nemají k tomuto místu žádný platný užívací 
titul a s kontrolními orgány nijak nekomuni-
kují. Po novele zákona mohou živnostenské 
úřady těmto osobám oprávnění k podnikání 
zrušit, což s ohledem na zájem o čistotu 
podnikatelského prostředí a dodržování 
právních norem náš odbor vítá a hodlá vyu-
žívat. 
 
 

 

 
Pracoviště odboru – Na Stráži 270, 1. patro  
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Městská policie 
Velitel: Milan Michálek 
 

 
Městská policie působí ve Strakonicích již 19 
let. Za toto období řešili strážníci desítky 
tisíc rozmanitých událostí. V roce 2012 jich 
bylo více než osm a půl tisíce. Na veřejný 
pořádek dohlíží šestadvacet strážníků. Při 
své činnosti využívají pěších hlídek, autohlí-
dek či cyklohlídek (v letních měsících).  
Strážníci městské policie oznámili v roce 
2012 na Policii ČR padesát tři důvodných 
podezření ze spáchání trestného činu. Ve 
třiatřiceti případech byla tato podezření 
předána i s podezřelým pachatelem. Bylo 
zadrženo pět řidičů, kteří řídili pod vlivem 
alkoholu. Tři osoby byly převezeny na zá-
chytnou protialkoholní a protitoxikomanic-
kou stanici v Českých Budějovicích. Domlu-
vou, v blokovém řízení, či postoupení 
správnímu orgánu, bylo řešeno více než 
4 100 přestupků. Zejména se jednalo o pře-
stupky proti majetku, na úseku veřejného 
pořádku a v dopravě. Na pokutách bylo 
uloženo celkem 649 tisíc korun.  
 
Vaše ulice, váš strážník 
Větší část činnosti městské policie spočívá 
v prevenci kriminality. Již přítomnost hlídek 
v dané lokalitě snižuje páchání trestné čin-
nosti. Proto strážníci slouží tak, aby je bylo 
vidět v každé části města. Každý jednotlivý 
strážník má určený sektor, ve kterém se 
během svých směn pohybuje a řeší udá-
losti. Díky tomuto systému ubylo ve městě 
vraků aut a černých skládek. V roce 2012 
byly nalezeny čtyři vraky a třináct černých 
skládek. Zaregistrováno a následně řešeno 
bylo také 33 potencionálních vraků, tedy 
vozidel, která ještě mají registrační značku, 
ale nesplňují technické parametry apod. 
Na ulici byla poskytnuta první pomoc se-
dmnácti občanům. Ve třech případech hasili 
strážníci drobné požáry. Zejména se jedná o 
požáry kontejnerů, či odpadových košů, 
které se vznítí po odhození nedopalku ciga-
rety. 
Na stálé službě jsme za rok 2012 přijali více 
než devět tisíc telefonátů, řešili více než 
šestnáct set oznámení. Na základě práce 
s kamerami bylo řešeno dvě stě šedesát pět 
událostí. Téměř každodenně byly záznamy  

 
 
 
 

 
využívány k práci Policie ČR. V rámci po-
chůzkové činnosti nalezli strážníci 88 neza-
jištěných vozidel. Na ztráty a nálezy předaly  
hlídky městské policie 190 nalezených věcí 
a provedly více než 280 kontrol osob.  
Strážníci městské policie jsou držiteli osvěd-
čení pro odchyt synantropních zvířat. Cel-
kem byly odchyceny více než dvě stovky 
zvířat. Z nich 190 putovalo do útulku ve 
Strakonicích, třináct do zařízení pro handi-
capovaná zvířata v Makově, zbytek svým 
majitelům. 
Nedílnou součástí prevence jsou přednášky 
ve školách a debaty se seniory. Dále organi-
zujeme společně s Policií ČR a Městským 
úřadem Strakonice různé soutěže včetně 
ukázek naší činnosti. Hlídky městské policie 
denně zajišťují kontrolu na přechodech pro 
chodce. Dále provádí dohled nad těmito 
akcemi pořádanými ve městě. 
V následujícím období se Městská policie 
Strakonice chce zaměřit na projevy vanda-
lismu.  
 
 
Přestupky řešené městskou policií  

Rok 2010 2011 2012 
Počet 3 895 4 086 4 201 

 
 
 

 
Práce s dětmi a mládeží je součástí preventivních 
programů Městské policie Strakonice. 
 



 
 
 … a něco navíc 

Výroční zpráva města Strakonice 58 

 
 
Švandova lípa vyhlášena za památný 
strom 
Jedním z počinů k Roku dudáků 2012 ve 
Strakonicích bylo vyhlášení Švandovy lípy 
za památný strom. Mohutná dřevina 
s pětimetrovým obvodem kmene a stářím 
250 let připomíná podle pověsti místo věč-
ného odpočinku dudáka Švandy. 

 
 
Na Podskalí si mohou zacvičit i senioři 
Tři venkovní posilovací stroje pro dospělé 
byly v létě instalovány v odpočinkové zóně 
na strakonickém Podskalí. Byl tak mimo jiné 
vyslyšen jeden z hlavních námětů, které od 
veřejnosti zazněly na Fóru zdravého města. 
 

 
 
„Jedárna“ už není jedovatá  
Pět stovek tun kontaminované zeminy 
včetně příměsí a bezmála čtyřicet tun 
ostatního odpadu bylo vytěženo ze sklep-
ních prostor v areálu strakonického hradu a 
bezpečně zlikvidováno. Město Strakonice 
tak vyřešilo problém s poslední známou 
ekologickou zátěží. Veřejnost v anketě roz-
hodovala, co by si v prostorách „jedárny“ 
v budoucnu představovala. Zajímavými tipy 
byla například expozice terarijních zvířat 
jako logické pokračování safari v hradním 
příkopu, prodej rybích specialit a rybí re-
staurace s udírnou a otevřeným grilem ne-
bo pivovarnické muzeum či archeologická 
dílna pro veřejnost. 

 
Pracovníci MěÚ uklízeli černé skládky  
Ke svým kolegům z odboru životního pro-
středí se přidali i další pracovníci Městského 
úřadu ve Strakonicích a koncem března 
uklízeli černé skládky v několika lokalitách 
ve městě. „Nechceme, aby nás lidé vnímali 
jen jako úředníky za přepážkou, ale aby 
v nás viděli také občany, kteří nelitují volné-
ho času a vlastníma rukama udělají něco 
pro čistší a hezčí město,“ shrnul akci Jaro-
slav Brůžek z odboru životního prostředí. 
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Ocenění pro ekologický projekt města 
V soutěži Jihočeská ratolest získalo Město 
Strakonice 3. místo se svým ekologickým 
projektem Stíny lesa tajemné. Desetidílný 
soutěžní seriál pro veřejnost a školy na Stra-
konicku byl doplněn výstavou výtvarných 
prací žáků mateřských škol, jarním úklidem 
lesních studánek a výsadbou nového lesa 
na strakonickém Kuřidle.  
 
 
Přesný čas ukazují nové hodiny na ná-
městí 
Na žulový pylon v centru města byly umís-
těny hodiny se třemi ciferníky. Rádiově říze-
ný stroj neztratí svou absolutní přesnost ani 
při náhlých výpadcích elektřiny nebo při 
přechodu na jiný čas na jaře a na podzim. 
Hodiny se v takovém případě automaticky 
seřídí samy. Podsvícený display napojený 
na veřejné osvětlení zajišťuje dobrou čitel-
nost času také v noci. 
 
 
Čestní občané města Strakonice 
Na webových stránkách města lze najít 
kompletní seznam čestných občanů. Jsou 
mezi nimi politici, významní obyvatelé Stra-
konic, umělci, buditelé i důstojníci americké 
armády. Nejstarší čestné občanství, které se 
podařilo dohledat, bylo uděleno v roce 
1888 c. k. okresnímu hejtmanovi Pavlu Ap-
peltauerovi. Nejnovější patří nestorovi stra-
konických dudáků Josefu Režnému. Čestné 
občanství bylo rozhodnutím zastupitelů 
v roce 2012 odebráno Klementu Gottwal-
dovi a Zdeňku Fierlingerovi. 
 
 
Školy byly preventivně vyčistěny 
Od azbestových vláken v ovzduší byly pre-
ventivně vyčistěny dvě základní školy ve 
Strakonicích. Základní škola v ulici Krále 
Jiřího z Poděbrad a ZŠ Dukelská. Z důvodu 
dalšího možného uvolňování azbestových 
vláken do ovzduší byl uzavřen propojovací 
blok mezi pavilony ZŠ Dukelská. 
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Mírová tyč 
Skupina holandských muzikantů Hailander, 
která se stala živou ikonou dudáckých festi-
valů, překvapila Strakonice zajímavým dá-
rem – Mírovou tyčí. Tu muzikanti společně 
s vedením města zasadili během XX. Mezi-
národního dudáckého festivalu v parčíku za 
hradem. Poselství „Ať mír vždy vládne na 
zemi“ je možné číst ve čtyřech jazycích – 
češtině, holandštině, skotské gaelštině a 
japonštině. 
 
 
 
Druhé hříbě v hradním safari 
V hradním safari se narodilo druhé hříbě. 
Mladá klisnička velšského pony dostala 
jméno Pomněnka. Společně s ní přišlo 
v hradním příkopu na svět také 21 kůzlat, 
která byla následně prodána novým majite-
lům. Důvodem prodeje jsou především limi-
tující prostory safari a předcházení příbu-
zenské plemenitbě. 
 
 
 
Stoletý dům reprezentuje zdravotnickou 
architekturu 
Za kulturní památku byl Ministerstvem kul-
tury ČR na sklonku loňského roku prohlášen 
dům číslo popisné 380 v Husově ulici. Podle 
památkářů jde o secesní stavbu, která je 
významným příkladem zdravotnické archi-
tektury z počátku minulého století a zajíma-
vá je nejen svým provedením, ale i výtvar-
nou kvalitou. Ve Strakonicích se nachází 
celkem 36 památkově chráněných objektů. 
 
 
 
Novou základní školu otvíral ministr 
školství 
Slavnostního otevření obou pavilonů nové 
Základní školy Povážská ve Strakonicích se 
zúčastnil také ministr školství, mládeže a 
tělovýchovy Petr Fiala. Společně s vedením 
města pak symbolickým přestřižením pásky 
předal školu pedagogům a dětem.. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vyhotovil Městský úřad Strakonice v roce 2013. 
Distribuováno v digitální podobě. 


