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Město Strakonice - základní informace 

počet obyvatel :  22 727 (k 31. 12. 2013) 

katastrální vým ěra :  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 

 

Seznam m ěstských částí:  

� Strakonice I 
� Strakonice II  
� Přední Ptákovice 
� Modlešovice 

� Virt, Hajská  
� Střela 
� Dražejov

 

 

Obr. 1: Pohled na Strakonice
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Vážení spoluobčané, 

 

mám-li možnost ohlédnout se za rokem 2013, rád si vzpomenu 
především na jednu událost, jež v jeho průběhu nastala, a která 
není až tak významná z hlediska investic realizovaných v loňském 
roce na území našeho města. Její mimořádný smysl vnímám v 
neobyčejném sepětí a společném úsilí obyvatel našeho města, 
zaměstnanců místních firem i dalších lidí, sympatizantů Strakonic, 
při hlasování v soutěži o Rákosníčkovo hřiště. Výsledkem bylo 
první místo v soutěžním hlasování měst, s rekordním počtem 
hlasů, kdy naše město díky všem, kdo se zapojili, získalo pěkné 
hřiště pro své nejmenší. Přál bych si, abychom takovou 
sounáležitost občanů se svým městem mohli pociťovat co nejvíce 
a co nejčastěji.  

Uplynulý rok se opět nesl ve znamení významných investic do základní infrastruktury. Její 
bezporuchové fungování je samozřejmou podmínkou pro zajištění života v našem městě a 
nikdo si už dnes asi nedokáže představit, že by žil bez trvale tekoucí vody či tepla. 
Pokračovaly proto masivní investice do oblasti vodohospodářské infrastruktury. Byla 
dokončena rekonstrukce čistírny odpadních vod a po předloňské modernizaci vodárny 
v Hajské byla na podzim loňského roku zahájena rekonstrukce naší druhé vodárny 
v Pracejovicích. 

Také strakonická teplárna, zásobující 60 % našich obyvatel teplem a teplou vodou, 
pokračovala ve výměně kotlů. Jinou investiční aktivitou, kterou jistě všichni zaznamenali, bylo 
budování protipovodňových opatření, jejichž součástí byla i výstavba protipovodňových hrází. 
Jejich smysl vzápětí po dokončení prověřily částečně i povodně, které se našemu regionu 
nevyhnuly, ale ve Strakonicích nezpůsobily žádný problém. 

Samozřejmě i v minulém roce byly upřednostňovány projekty, které získávaly finanční 
podporu také z jiných zdrojů, než pouze z rozpočtu města. Realizovali jsme několik projektů 
směřujících do zateplování budov v oblasti školství. Mezi dotacemi podpořené projekty se 
zařadila i rekonstrukce objektů, ve kterých sídlí radnice. Velkou škodou pro naše město bylo, 
že jsme se museli ze známých důvodů vzdát již přidělené dotace na dokončení rekonstrukce 
Velkého náměstí. V přípravách na tuto akci však chceme i nadále pokračovat. 

V uplynulém roce byla stabilní i finanční situace města, dařilo se i přes významný objem 
realizovaných investic držet rozpočet v kladných číslech a současně dle plánu snižovat 
celkový objem úvěrů. Celkově pak hospodaření města za rok 2013 skončilo s přebytkem více 
než 50 mil. Kč.  

Také v příštím roce nás čeká řada důležitých investic. Opět budeme preferovat projekty 
s finanční podporou z evropských fondů. Věřím, že již brzy započne avizovaná výstavba 
kruhové křižovatky na Katovické, která bude přípravnou fází na následné dobudování 
obchvatu města. Projektů připravovaných k realizaci máme hodně. Věřím, že i po skončení 
již probíhajícího roku 2014 budeme moci bilancovat jejich úspěšnou realizaci. 

 

Mgr. Ing. Pavel Vondrys 
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Partnerské vztahy  

Calderdale – Velká Británie  

Na konci července 2013 (ve dnech 21. - 28.7.) navštívila prostřednictvím 
občanského sdružení Calderdale-Strakonice Twinning Association 
(CSTA) Strakonicko skupina přátel z Anglie. Hlavním zájmem CSTA je 
vytvářet a upevňovat přátelství mezi lidmi obou regionů. V rámci programu 
poznávali Angličané krásy našeho kraje. Oficiálně byli přijati na radnici ve 
Strakonicích, Blatné a Vodňanech. Navštívili poutní kostel Dobrá Voda, hrad 
Zvíkov a zámky Orlík a Hluboká.   

 

Obr. 2 : Návštěva z Calderdale před úřadem ve Strakonicích 

 

 

Obr. 3 : Oblast Calderdale v severozápadní Anglii 



  partnerská m ěsta 

Výroční zpráva města Strakonice  str.7 z 81 

Lengnau – Švýcarsko  

Poslední víkend v červenci navštívili zástupci města Strakonice partnerské 
město Lengnau. Přátelská atmosféra, která vládla po celou dobu pobytu, byla 
důkazem, že spolupráce mezi Lengnau a Strakonicemi je stále aktivní a 
oboustranně přínosná, zejména pro studenty strakonických škol. 

 

 

Obr. 4 : Lengnau, Švýcarsko 

 

Partnerské m ěsto 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 městem Wartburgského kraje. 

 

 

 

Obr. 5 : Bad Salzungen, SRN
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Zdravé m ěsto Strakonice 

Politik Zdravého m ěsta:  Mgr. Ing. Pavel Vondrys 

Koordinátor Zdravého m ěsta a místní Agendy 21 : Mgr. Michal Novotný  

Dlouhodobým cílem programu Zdravé město Strakonice je rozvíjet město jako kvalitní 
a příjemné místo pro život na základě dohody s obyvateli. Cílem je dlouhodobý rozvoj města 
v souladu s trvale udržitelným rozvojem, plnění takzvané místní Agendy  21. 

K tomuto cíli jistě v roce 2013 výrazně přispěla celoměstská komunitní kampaň Strakonice 
čistější a krásnější. 

Strakonice čist ější a krásn ější 

V roce 2013 se Strakonice přidaly do 
velké rodiny měst, ve kterých občanům 
není lhostejné, jak vypadá jejich okolí. Ve 
světě jsou tato města zapojena, často 
prostřednictvím některé neziskové 
organizace, do celosvětové kampaně 
Ukliďme svět! – Clean up the World. 
U nás dostala tato kampaň místní kabát 
v podobě názvu „Strakonice čistější 
a krásnější!“. Logo k tomuto názvu 
navrhli dětští zastupitelé, kteří se také do 
kampaně aktivně zapojili.  Cílem 
kampaně je  zaměřit pozornost veřejnosti 
na zkrášlení  města a na péči o své okolí. 
Největší akcí celého roku byl společný 
jarní úklid. Do akce ve čtvrtek 11. dubna 
vyrazili  dobrovolníci z úřadu, přidaly se 
technické služby, dobrovolníci 
z neziskových organizací i jednotliví 
občané. Na  závěrečném společném 
pečení vuřtů se sešlo 127 dobrovolníků 
všech věkových skupin.  Tímto úklidem 
ale aktivity za Strakonice krásnější 
a čistější zdaleka nekončily. Do dalších 

úklidů se pustili další lidé. V půlce května dostala místní kampaň i mezinárodní rozměr – do 
akce se zapojilo 16 amerických studentů a jejich doprovod. Celkem se zapojilo téměř 700 
lidí, kteří sebrali odhadem okolo 300 pytlů odpadu z míst nevhodných pro strojové čištění 
a ulevili tak městu a okolí o více jak 10 tun odpadků. 

Obr. 6 : Soutěží Třiďte tetrapak! přispěli ke kampani i dětští 
zastupitelé 
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Obr. 7 : Záložka do knihy navržená dětským  zastupitelstvem  

 

Ve Strakonicích se také zkrášlovalo.  K vylepšení vzhledu okolí domů využila tři společenství 
vlastníků jednotek i prostředky ze Společného grantu komunitní nadace a zdravého města -  
například na úpravu předzahrádky, nové stromky, či nové herní prvky pro děti. Další se 
připojili výsadbou stromů.  

 

Zdravé m ěsto na síti 

Program Zdravé město se neobejde bez kvalitní komunikace s veřejností. V dubnu začala e-
mailová rozesílka Elektronického Informačního servisu Zdravého města Strakonice a byl 
aktivován facebook Zdravého města Strakonice a účet na Twitteru. 

Informační servis je rozesílán na více jak 450 adres. 

Odkazy lze najít na sociálních sítích Facebook a Twitter: 

 

www.facebook.com/zdravemestostrakonice  

 

http://twitter.com/Zdrave_mesto_St  
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Kampan ě ve zdravém m ěstě 

Zdravé město se tradičně zapojilo do těchto celostátních kampaní - Den Země (22. dubna, 
tradičně organizovaný domem dětí a mládeže), Den bez tabáku  (31. května, MŠ 
Holečkova), Evropský týden mobility  a Evropský den bez aut  (17. – 22. září, tuto akci se 
zapojením řady partnerů koordinuje odbor životního prostředí) a Dny zdraví  (1. – 18. října). 
Akce spojené se Dny zdraví navštívilo 1300 návštěvníků, kteří mimo jiné zhlédli i návod, jak 
se stát otužilcem. 

Mimo celostátní kampaně se ve 
Strakonicích uskutečnila 9. června 
akce „Udělej něco pro zdraví“. 
V rámci ní se mohl každý vydat 
pěšky nebo na kole Po stopách 
Švandy dudáka, či doprovodit 
benefiční Cyklotour vedenou 
velocipedistou Josefem Zimovčákem 
nebo si prohlédnout maketu tlustého 
střeva v rámci programu prevence 
rakoviny – Střevotour 2013.  

 

 

 

 

 

 

Komunitní plán sociálních služeb Strakonicka 

Historicky první Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice vznikl v roce 2011. 
Monitoring jeho plnění probíhal od listopadu 2012 do března 2013.  Celý komunitní plán i  
Katalog poskytovatelů sociálních služeb  (který je průběžně aktualizován) jsou dostupné na 
webové adrese  www.kpss-st.cz.  

Fórum zdravého m ěsta 

Tradičně hlavním nástrojem pro komunikaci s občany a pro plánování nových aktivit je 
Fórum zdravého města. Na fóru občané prezentují své náměty na zlepšení života ve 
Strakonicích. V roce 2013 se fórum uskutečnilo již posedmé. Z ankety po fóru vzešlo těchto 
sedm námětů: 

� Kompletní rekonstrukce ZŠ Dukelská 
� Rekonstrukce sprch a WC na plaveckém stadionu 
� Autobusové nádraží – rekonstrukce pro zdravotně postižené a rekonstrukce zastávek 
� Dobudovat severní dopravní půloblouk 
� Změna MHD 
� Podpora podnikání, spolupráce, budování průmyslových zón, využití brownfields, 

propagace 
� Dostupnost mobilní hospicové péče a rozšíření kapacity domova se zvláštním 

režimem 

 

Obr. 8 : Nafukovací maketa tlustého střeva na hradě.  
Věděli jste, že Češi zcela zbytečně umírají na rakovinu 

tlustého střeva? 
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Nový ob čanský zákoník 

V listopadu jsme připravili spolu s partnery celodenní seminář Nový občanský zákoník pro 
neziskové organizace, kterého se zúčastnilo dvacet zástupců neziskového sektoru. 

Granty  

V roce 2013 jsme již počtvrté rozdělovali granty v rámci Společného grantu s Komunitní 
nadací Blanicko – Otavskou, která na uvedené granty přispěla částkou ve výši 50 procent.  

Novinkou byla možnost žádat přípěvek na zkrášlení okolí bytových domů. Podpořeno bylo 
těchto 7 projektů celkovou částkou ve výši 96 000 Kč. 

 

Seznam podpo řených projekt ů v r. 2013 

Tab. 1 : Seznam podpořených projektů v r. 2013 

Organizace Název projektu 
Nadační 

příspěvek 

Společenství pro dům 638-640 
Celková rekonstrukce 
předzahrádky, herní prvky pro 
děti 

16 000 Kč 

Sdružení Zdravotně postižených ČR, úz. 
sdružení Strakonice 

16. Setkání seniorů 8 800 Kč 

Centrum pro zdravotně postižené 
Jihočeského kraje - pracoviště 
Strakonice 

Počítačové kurzy pro seniory a 
osoby se ZP 

12 200 Kč 

Neformální sdruž. občanů ul. Petra 
Bezruče 

Bezručova sobě 11 000 Kč 

MÚSS Strakonice 
XI. výstava ručních prací nejen 
seniorů 

4 000 Kč 

MÚSS Strakonice XII. sportovní hry seniorů 4 000 Kč 

Společenství pro dům čp. 156 
Zkrášlení zadního traktu domů 
156,411 a 412 

16 000 Kč 
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Metody kvality  

Projektový manažer : Mgr. Michal Novotný  

Městský úřad Strakonice se snaží o systematické zvyšování kvality poskytovaných služeb. 
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 Assessment Framework) je nástroj řízení kvality, který 
byl vytvořen pro podmínky organizací veřejného sektoru (na našem MěÚ je využíván od roku 
2007). Základem Modelu CAF je sebehodnocení, které pomáhá organizaci jednak 
identifikovat její silné stránky, ale také získat přehled aktivit vedoucích k trvalému zlepšování 
výkonnosti organizace. V roce 2013 se uskutečnilo již třetí kolo sebehodnocení úřadu. 

 

Místní agenda 21  je zde realizována od roku 2006. Města zapojená do místní Agendy 21 se 
snaží o zvyšování kvality života občanů, a to plánováním rozvoje města se zapojením 
veřejnosti. Cílem je trvale udržitelný rozvoj města. Místní agenda 21 je ve Strakonicích 
realizována v rámci programu Zdravé město Strakonice. 

 

Benchmarking  je specifickou metodou, v rámci které se obce 
dobrovolně porovnávají s jinými v určitých oblastech činností. 
Benchmarking je slovo anglického původu, které bývá překládáno 
jako “standard” či “porovnávací ukazatel”. Významem 
benchmarkingu je vzájemné porovnávání výkonů srovnávaných 
organizací. Smyslem této metody je realizace změn pro zlepšení 
výkonů organizace a Strakonice jej realizují od roku 2005. Veřejně 
přístupnou stránku benchmarkingu najdete  na adrese 
http://benchmarking.vcvscr.cz/. 

 

CSR - Společenská odpovědnost firem (z anglického Corporate Social Responsibility) 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 zaměstnanců – ve formě adopce na dálku a sbírek mezi zaměstnanci nebo 
likvidace černých skládek dobrovolníky z MěÚ. Druhou oblastí jsou aktivity odboru životního 
prostředí v oblasti ekologické výchovy a podpory třídění odpadů. 
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Nejvýznamn ější kulturní a sportovní akce roku 2013 

16. února  - Masopustní zvyky 

� tradiční masopustní průvod městem připomněli dětští zastupitelé a Základní 
umělecká škola Strakonice  

� MIC Strakonice: +420 383 700 700/1 

 

Obr. 9 : Masopustní zvyky 

 

21. – 23. března - Skupovy Strakonice 

� loutkářská přehlídka profesionálních i amatérských souborů 

� MěKS: + 420 383 311 530 

30. března - Zahájení sezony na strakonickém hrad ě 

� otevření hradních expozic Muzea středního Pootaví Strakonice  

� MSP: +420 380 422 608 

6. dubna - Tatoo Jam 

� celostátní tetovací show 

� MěKS: + 420 383 311 530 

6. dubna - Odemykání řeky Otavy 

� Půjčovna lodí Slavík: +420 722 514 404 
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17. – 19. dubna - Salve Caritas - Salve Vita 

� XI. ročník mezinárodního hudebního festivalu mentálně a zdravotně postižených 
hudebníků  

� MěKS: + 420 383 311 530 

20. dubna - Čišt ění řeky Otavy 

� ekologický projekt podporující vztah k životnímu prostředí  

� MIC Strakonice: +420 383 700 700/1 

27. dubna - Strakonické vítání léta  

� zahájení turistické sezony – celodenní zábavný kulturní, soutěžní a sportovní 
program s cyklistickým výletem a procházkou po Naučné stezce Švandy dudáka 

� MIC Strakonice: +420 383 700 700/1 

4. května - Otavský plamínek 

� 6. ročník soutěže v požárním sportu pro kolektivy mladých hasičů 

� HZS Jihočeského kraje – Strakonice: +420 950 215 111 

 

Obr. 10 : Otavský plamínek 

 

18. května - Den otev řených dve ří Muzea st ředního Pootaví 

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

� MSP: +420 380 422 608 

24. května - Noc kostel ů 

� Římskokatolická farnost Strakonice: +420 380 429 797 
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31. května - Rytí řská muzejní noc  

� netradiční prohlídka muzea plná zážitků 

� MSP: +420 380 422 608 

červen – zá ří : Léto pod Rumpálem 

� otevřená scéna strakonického hradu koncertům, přehlídkám a akcím 

� MSP: +420 380 422 608 

1. června - Slet ultralightových letadel  

� p. Přibil, tel.: +420 602 461 283 

1.– 2. června : Národní šampionát mažoretkových skupin – Ze mské finále Čech 

� soutěž mažoretkových skupin v pochodovém defilé a podiových formacích 

� MěKS: + 420 383 311 530 

7. června - Koho čtení baví, ten s knihovnou slaví! 

� oslavy 170. výročí založení Šmidingerovy knihovny 

� ŠK: +420 380 422 700 

 

Obr. 11 : Nová studovna ve strakonické knihovně 

 

7. – 9. června - DEP Strakonická 100 a Po stopách Švandy dud áka  

� dálkový etapový pochod a cyklovýlet okolím Strakonic pro všechny věkové kategorie 

� p. Němec: +420 723 537 573 

13.-14. června - Strakonický dudá ček  

� přehlídka dětských dudáckých muzik a souborů 
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� MěKS: + 420 383 311 530 

15. června - Dance show  

� přehlídka tanečních souborů a skupin z celé České republiky 

� MěKS: + 420 383 311 530 

21. června - Koncert hudební skupiny T ři sestry  

� MěKS: + 420 383 311 530 

23. června - Strakonické historické domy ožívají za magi ckého úpl ňku 

� komentovaná prohlídka města s hranými obrazy z dob dávno minulých  

� MIC Strakonice: +420 383 700 700/1 

29. června - Pivovarská pou ť  

� zábavné odpoledne a podvečer pro děti a dospělé s neckyádou, hudbou pro všechny 
a občerstvením  

� Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s.: +420 383 312 411  

20. červenec-31. srpen - Mezinárodní fotografická výstav a Žena 2013  

� MěKS: + 420 383 311 530 

27. července - Rumpálování 

� středověké tržiště s ukázkou zapomenutých řemesel, šermířská vystoupení, 
historická hudba 

� MSP: +420 380 422 608 

2. – 4. srpna - Český skokový pohár  

� parkurový závod pod strakonickým hradem 

� p. Polák: +420 608 919 979 

3. - 4. srpna - Czech Open 

� otevřené mistrovství ve vodním pólu  

� STARZ: +420 383 324 209 

3. - 4. srpna - Strakonický bazén  

� celorepubliková soutěž v přesnosti přistání na cíl 

� p. Přibil: +420 602 461 283 

21. srpna - Strakonický b ěh městem  

� na trať dlouhou 5,5 km mohou vyrazit sportovci všech věkových kategorií, na děti a 
příchozí čeká trať v délce 2,7 km– start letní kino 

� TJ ČZ Strakonice – oddíl atletiky: +420 606 605 298 

7. září - Velký letecký den  

� p. Přibil: +420 602 461 283 

19. září - Běh naděje  

� humanitární akce na podporu boje proti rakovině  

� Armáda ČR: +420 973 323 211 

27. – 29. září - Václavská pou ť  

� největší jihočeská pouť, atrakce, hudební program, výstavy a sportovní utkání 

� MIC: +420 383 700 700/1 
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28. – 29. září - Strakonický fez  

� celorepubliková soutěž v přesnosti přistání na cíl 

� p. Přibil: +420 602 461 283 

5. října - Běh okolo Ku řidla  

� závod v přespolním běhu pro všechny věkové kategorie 

� Ski club Strakonice: +420 732 409 140 

12. října - Zamykání řeky Otavy 

� Půjčovna lodí Slavík: +420 722 514 404 

29. listopadu-1. prosince: Adventní řemeslné trhy pod Rumpálem  

� strakonický hrad s vánočními výstavami, živým betlémem, jarmarkem a tržištěm 
provoněným skořicí 

� MSP: +420 380 422 608 

1. prosince - Slavnostní zahájení adventu  

� slavnostní rozsvícení předvánoční výzdoby města, příjezd ledové královny, zvonkový 
průvod, adventní koncert 

� MIC: +420 383 700 700/1 

 

 

Obr. 12 : Adventní trhy 
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Výstavy 

16.2. – 17.3.  Jeskyně křišťálové oči - výstava fotografií (MěKS, strakonický hrad - sál 
 U Kata) 

20. 2. – 1. 4.  Život Ježíše Krista – velikonoční výstava (Muzeum středního Pootaví) 

6. 3. – 31. 3.  Výstava dřevěných plastik – MUDr. Martin Gregora (MěKS,  strakonický 
 hrad - Maltézský sál) 

6. 3. – 26. 4.  Fotoklub Blatná - výstava (Muzeum středního Pootaví, strakonický hrad) 

20. 3. – 24. 3.  Výstava Strašidel  (MěKS, strakonický hrad - sál U Kata) 

30. 3. – 28. 7.  Po stopách archeologie – výstava (Muzeum středního Pootaví) 

30. 3. – 4. 8.  Káva, kafe, kafíčko - výstava (Muzeum středního Pootaví, strakonický 
 hrad) 

1. 5. – 31. 5.  DDM Strakonice - výstava (Muzeum středního Pootaví, strakonický  hrad) 

5. 6. – 31. 7.  Milan Kohout – grafika - výstava (Muzeum středního Pootaví) 

10. 6. – 14. 6.  PRESTA JIŽNÍ ČECHY – 7. ročník soutěžní přehlídky stavebních  
 realizací (MěKS, strakonický hrad -sál U Kata) 

20. 7. – 31. 8.  Mezinárodní fotografická výstava Žena 2013 (MěKS) - Maltézský sál 

3. 8. – 29. 9.  Jiří Meitner – výstava (Muzeum středního Pootaví, strakonický hrad) 

10. 8. – 31. 10.  Panenky – výstava (Muzeum středního Pootaví, strakonický hrad) 

14. 8. – 31. 10.  Ateliér A6 / Gregorová – Šípová – výstava (Muzeum středního Pootaví) 

17.9.  – 18.10.  Výstava Na svatého Václava, pouť radost rozdává (město, MSP, 
 kapitulní síň) 

2. 10. – 31. 10.  Dagmar Štibingerová- výstava (Muzeum středního Pootaví, strakonický 
 hrad) 

13. 11. – 24. 12.  Vánoční dekorace - výstava (Muzeum středního Pootaví, strakonický 
 hrad) 

23. 11. – 26. 12.  Andělé - výstava (Muzeum středního Pootaví, strakonický hrad) 
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Seznam zastupitel ů pro volební období 2010 – 2014 

Mgr. 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) 

MUDr. Josef Vávra  (VPM) - do 30.3.2011 

MUDr. Ibrahim Razak (VPM) - od 31.3.2011 

Josef Štrébl (VPM) 

RNDr. Ladislav Havel (ODS) 

Ing. Ludvík Němejc (ODS) 

Radek Chvosta (ODS) 

Milada Vlasáková (KSČM) 

Václav Šrámek (KSČM) 

Mgr. Břetislav Hrdlička (SV)   

Milan Jungvirt (SV) 

Obr. 13 :Zastupitelé města Strakonice pro volební období 2010 - 2014 
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Rada města pro volební období 2010 – 2014 

   

Mgr. Ing. Pavel Vondrys, 

starosta, člen rady 

Ing. Pavel Pavel, 

místostarosta, člen rady 

PhDr. Ivana Říhová, 

místostarostka, členka rady 

 

    

Mgr. Jaroslava 
Cháberová, 

členka rady 

Ing. Luděk Joza, 

člen rady 

Mgr. Emanuel 
Pavelka, 

člen rady 

Mgr. Josef Samec, 

člen rady 

 

Obr. 14 : Rada města Strakonice
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Složení výbor ů a komisí pro volební období 2010 – 2014 

Kontrolní výbor 

Předseda : Václav Šrámek 

Členové :  Ing. Karel Šíp (od 12.12.2012), MUDr. Josef Vávra (do 11.9.2012), Milan Jungvirt, 
Radek Chvosta, MUDr. Michal Pelíšek, Mgr. Radek Sosna, Ing. František Lebeda ml., Ivan 
Šulc, Mgr. Petr Hrnčíř 

Finan ční 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, Václav Šrámek, Ing. Vlasta Pacourková 

Bytová komise 

Předseda : Mgr. Ivana Parkosová 

Členové : Jaroslava Fornbaumová, Eva Nová, PhDr. Ivana Říhová, Zdeňka Tomšovicová, 
Zbyněk Blatský, Mgr. Martina Košťálová 

Sociální komise 

Předseda : MUDr. Michal Pelíšek 

Členové : Jana Kohelová (od 13.2.2013), Drahuška Kolářová (†19.12. 2012), Helena 
Bartáčková, Helena Linhartová Mocová, Jana Tlachová, Milada Vlasáková, 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 (do 19.3.2013), 
Mgr. Andrea Karlovcová (od 20.3.2013), Ing. Ivana Bambásková, Michal Šochman, Mgr. 
Josef Samec, Bc. Šárka Kůsová, Eva Dresslerová, Mgr. Iva Šrámková, Vladimíra Hradská, 
Heidrun Motlová, Pavel Soukup 

Komise pro sport 

Předseda : Bc. Luboš Parkos 

Členové : Ing. Pavel Bublík, MVDr. Pavel Dušek, Mgr. Cyril Dušek, František Kouba, Jan 
Schneedorfer,  MVDr. Miroslav Vondřička, Bc. Jitka Krýzová, Ing. Jan Žák 

Mgr. Roman Heimlich, PaedDr. Pavel Kouba, Luděk Bastián, Václav Zábranský 
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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 m ěsta 

Předseda : Ing. Aleš Seitz 

Členové : Mgr. Jitka Vápeníková, Ing. Ludvík Němejc, Ing. Jiří Treybal, Ing. Milada 
Brejchová, Mgr. Josef Mráz, Ing. Josef Zámečník, Ing. Jaroslav Brůžek, Ing. Václav Býček, 
Ing. Jaroslav Bašta, Mgr. Michal Novotný 

 

 

 

Obr. 15 : Z jednání zastupitelstva 2013. Výbory jsou jeho poradním orgánem. Komise jsou poradním 
orgánem rady.
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Dětské zastupitelstvo 

Cílem projektu Dětského zastupitelstva je zapojení žáků základních škol do veřejného dění a 
jejich seznámení se systémem fungování veřejné správy na úrovni města. Ve školním roce 
2012/2013 si dětští zastupitelé zvolili téma Strakonice čistější a krásnější. Během prvních 
měsíců tvořili logo projektu. Pro větší publicitu byly vydány kalendáříky. Dětské zastupitelstvo 
obnovilo  soutěž Třiďte Tetra Pak. Občané Strakonic tak od 1. března do 31. května lepili na 
tetrapakové krabice nálepky s kontaktními údaji a soutěžili o mobilní telefon či tablet.  

Děti se zapojily do úklidu Strakonic dne 29. 4. 2013 v lokalitě u nákupního parku na 
Katovické a u Základní školy F. L. Čelakovského. Zúčastnily se také akce Strakonické vítání 
léta. Zde měly vlastní stánek, ve kterém zkoušely malé i velké účastníky, zda vědí, jak 
správně třídit odpad. Ve spolupráci s Technickými službami si zkusily vysázet letničky před 
Priorem a pochopily tak náročnost výsadby květin ve městě.  

Dětské zastupitelstvo prezentovalo svou celoroční činnost 19. 3. 2013 v Rytířském sále před 
veřejností v rámci Jarního setkání s občany a následně 12. 6. 2013 na zasedání 
Zastupitelstva města Strakonice. 

Prvním rokem také ve spolupráci s literárně-dramatickým oborem ZUŠ uspořádali mladí 
zastupitelé akci Masopustní zvyky, která se uskutečnila 16. 2. 2013.  

Na podzim si nové dětské zastupitelstvo jmenované pro školní rok 2013/2014 zvolilo na 
adaptačním kurzu ve Střelských Hošticích jako nové celoroční téma Strakonickou šifru. Jde o 
projekt zaměřený na netradiční turistické poznávání města formou questingu. 

 

Obr. 16 : Dětské zastupitelstvo při výsadbě květin 
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Rada senior ů 

 Pětičlenná Rada seniorů byla ustavena 
Radou města Strakonice dne 20. 3. 2013 
jako její poradní orgán. Předsedkyní je 
Mgr. Ivana Parkosová. Mezi hlavní úkoly 
RS patří aktivní a co největší zapojení 
seniorů do všech oblastí společenského, 
kulturního i sportovního života ve městě 
a ostatních volnočasových aktivit. Kromě 
toho napomáhá s řešením některých 
problémů, se kterými se senioři potýkají. 
Působení RS by mělo přispívat 
k vytváření předpokladů ke spokojenému 
životu příslušníků nejstarší generace a 

rovnoprávnému postavení seniorů ve 
městě i společnosti. 

 

Spolupráce RS s městskými organizacemi na zajištění některých požadavků seniorů: 

� Šmidingerova knihovna – rozvoz knih domů, kurzy práce na počítači, Akademie 
volného času, výlety apod. 

� MěKS – seniorské středy (kino Oko), spolupráce na U3V 
� STARZ – plavání a bruslení pro seniory, technické zázemí pro „blešáky“. 

 

Rada seniorů zorganizovala ve spolupráci se STARZ v letním plaveckém areálu první 
Strakonický blešák, který se setkal s velkým zájmem veřejnosti. Další byl tamtéž v listopadu. 

Ve Zpravodaji města Strakonice vychází pravidelná rubrika Okénko pro seniory.  

 

Infocentrum pro seniory 

V prosinci 2013 bylo oficiálně otevřeno Informační centrum pro seniory ve Strakonicích v ulici 
U Sv. Markéty. (Původně, avšak bez větší pozornosti, fungovalo od září 2012 v Klubu 
důchodců v Ellerově ulici). Hned první den si je přišlo prohlédnout a v několika případech i 
využít jeho služeb 40 občanů. Otvírací doba je každý 
všední den od 10 do 16 hodin s polední přestávkou. 
K dispozici je denní tisk, společenská místnost a možnost 
práce na PC. 

Chod Infocentra pro seniory zajišťuje odbor školství a 
cestovního ruchu MěÚ, e-mailový kontakt: seniori@mu-
st.cz. 

 

 

Obr. 17 : Blešák uspořádaný radou seniorů 
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Přehled získaných dotací za rok 2013 

Č. Název projektu 
Dotační 

titul 
Celkové náklady 

(Kč) 
Z toho dotace 

(Kč) 
Termín 

realizace 

1 
Zateplení a výměna oken MŠ Lidická, 
Strakonice 

OPŽP 7 261 945,00 4 289 292,00 2013 

2 
Zateplení a výměna oken školní jídelny 
ZŠ Čelakovského 

OPŽP 3 251 107,86 2 216 790,00 2013 

3 
Zřízení bezpečnostních prvků na 
místní komunikaci Bezděkovská, 
Strakonice – II. etapa 

JčK 489 770,49 181 310,00 2013 

4 
Zřízení bezpečnostních prvků na 
místní komunikaci Na Ohradě, 
Strakonice – II. etapa 

JčK 421 239,72 181 310,00 2013 

5 
Zlepšení podmínek v psím útulku ve 
Strakonicích 

JčK 47 000,00 47 000,00 2013 

6 
Dokončení úprav hasičské zbrojnice a 
dovybavení jednotek JPO III/2 
Strakonice 

JčK 96 558,40 50 000,00 2013 

7 
Komunikační napojení nové části 
průmyslové zóny Jelenka  

ROP JZ 7 705 433,33 4 261 045,75 2013 

8 
Stavební úpravy budov MěÚ 
Strakonice – I. etapa* 

MFČR 20 361 401,00 16 205 000,00 2013-2014 

9 
Revitalizace strakonického hradu – II. 
etapa* 

ROP JZ 9 700 000,00 8 146 196,00 2013-2015 

10 
Revitalizace areálu hřbitova u kostela 
sv. Václava, Strakonice* 

ROP JZ 8 498 130,00 5 993 535,00 2013-2015 

11 
Komunikační napojení průmyslové 
zóny U Blatenského mostu, 
Strakonice* 

ROP JZ 15 557 087,34 10 000 000,00 2013-2015 

12 
Strakonické vítání léta – cyklovýlet po 
stopách husitů* 

Nadace 
JCS 

24 500,00 8 800,00 2014 

13 
Cyklotrasa Volyňka – ukončení sezóny 
2014* 

Nadace 
JCS 

25 000,00 10 000,00 2014 

CELKEM 73 439 173,14 51 590 278,75  

Tab. 2 : Přehled získaných dotací v roce 2013 

* Akce dosud není ukončena – finanční vyjádření tudíž není finální. 

Zkratky: 

JčK – Jihočeský kraj, MFČR – Ministerstvo financí ČR 

OPŽP – Operační program Životní prostředí 

ROP JZ – Regionální operační program NUTS II Jihozápad 

Nadace JCS  – Nadace Jihočeské cyklostezky 
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Nejvýznamn ější investi ční akce v roce 2013 

 Zateplení a vým ěna oken kuchyn ě a jídelny ZŠ F. L. Čelakovského 

 Nově zateplená školní jídelna byla poprázdninovým dárkem pro žáky prvního stupně 
Základní školy F. L. Čelakovského ve Strakonicích. Na budově byla vyměněna okna 
a vstupní dveře, zateplena střecha, upraveno schodiště i nákladní rampa. V říjnu byla 
dokončena také fasáda, aniž by byl narušen běžný provoz. Na investiční akci za 3,2 milionu 
korun (vč. DPH) se městu Strakonice podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí, která pokryla většinu nákladů. Díky zateplení město výrazně ušetří na výdajích za 
vytápění objektu. 

 

Zateplení MŠ Lidická čp. 625, Strakonice 

 Zvířátka podle motivů Josefa Čapka 
ozdobila novou zateplenou fasádu 
Mateřské školy Lidická ve Strakonicích. 
Zateplena byla rovněž střecha objektu, 
vyměněna byla okna a vstupní dveře. 
Za vysoutěženou cenu 7 milionů korun 
(vč. DPH) stavbu provedla firma H & T. 
Městu se podařilo získat dotaci 
z OPŽP. Stavební práce probíhaly na 
podzim za provozu. Zateplením se 
ročně ušetří až 50 % nákladů za 
vytápění. 

 

 

Prodejní stánky a jejich zázemí na tržnici u kostel a sv. Markéty 

V polovině října opět ožilo strakonické tržiště u kostela sv. Markéty. Do nových stánků se 
nastěhovali první prodejci. Ke každé buňce ještě náleží část venkovního prostoru pod 
markýzou. Zbylá plocha tržiště bude nadále pronajímána pro příležitostný pultový prodej. 
Stánky poskytují prodejcům komfortnější zázemí, jsou napojeny na inženýrské sítě a 
umožňují tak celoroční provoz. Jejich instalaci předcházela úprava plochy tržiště v roce 
2012. Bylo provedeno nové předláždění a zrekonstruovány inženýrské sítě. Prostor doplnily 
lampy veřejného osvětlení a mobiliář. Na tyto úpravy za 
2,6 milionu korun se podařilo získat finanční podporu 
z Programu rozvoje venkova. Za výrobu a instalaci 
prodejních stánků, na jejichž vzhledu participovali rovněž 
potenciální prodejci, město vydalo 5,1 milionu korun (vč. 
DPH). Vzhledem k tomu, že výhledově by měl prostor u 
kostela sloužit k zástavbě, stánky jsou řešeny tak, aby je 
bylo možné v budoucnu v případě potřeby přemístit. 
Nové tržiště svým uspořádáním i vzhledem kultivovaně 
zakončuje Palackého náměstí. 

Obr. 18 : MŠ Lidická 

Obr. 19 : Tržnice 
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Komunikace a inženýrské sít ě průmyslové zóny Na Jelence 

Nové komunikační napojení lépe zpřístupní průmyslovou zónu Na Jelence. V lokalitě, která 
se nachází v severovýchodní části města, by měl v návaznosti na tuto stavbu v příštím roce 
vyrůst závod firmy Denios. Kromě nové příjezdové komunikace byla částečně upravena 
komunikace stávající, instalováno veřejné osvětlení a vybudovány nové inženýrské sítě. 
Stavbu za 7,6 milionu korun (vč. DPH), což byla vysoutěžená cena, provedla firma Silnice 
Klatovy a. s.. Několikaletá jednání mezi městem Strakonice a společností Denios byla 
završena na sklonku roku 2012 podpisem smlouvy, jejímž předmětem je prodej více než 4,4 
hektarového pozemku za účelem výstavby, kterou podepsali starosta města Pavel Vondrys 
a jednatel společnosti Denios s. r. o. Jan Matějka. Vybudováním závodu by ve Strakonicích 
vzniklo až 40 nových pracovních míst. 

 

ZŠ Povážská – úpravy komunikací 

Pokračovaly práce na úpravách okolí Základní školy Povážská Strakonice. Kromě výsadby 
zeleně byly upraveny komunikace pro zajištění zvýšené bezpečnosti dětí při pohybu kolem 
školy. Vybudovány byly chodníky ve venkovním areálu školy. V ulici Povážská byl 
předlážděn chodník, vybudován zpomalovací práh a upravena křižovatka s ulicí Hraniční 
včetně vyvýšení a barevného zvýraznění. Část komunikace získala nový asfaltový povrch. 
Opraveny byly též přechody pro chodce. V ulici Nad školou byl povrch vozovky v úseku 
u vchodu do areálu školy řešen žulovými kostkami. Rovněž tato komunikace je vybavena 
zpomalovacím prahem. Část chodníku je nově předlážděna. Do blízkosti školy byly 
přemístěny dvě autobusové zastávky. Upravena byla rovněž parkovací místa. 

Obr. 20 : ZŠ Povážská 

 

Rekonstrukce a modernizace ÚV Pracejovice 

 Byla započata rekonstrukce a modernizace úpravny vody v Pracejovicích, která vyrábí 
pitnou vodu již 47 let. Jde již o třetí významnou investici do vodohospodářského majetku 
města Strakonice v posledním období. Vloni byly po nákladných úpravách uvedeny do 
trvalého provozu úpravna vody v Hajské a strakonická čistírna odpadních vod. Pracejovická 
vodárna zásobuje pitnou vodou stejnojmennou obec a také Katovice, Mutěnice 
a Radošovice. Současně je jedním ze tří zdrojů pro město Strakonice. Městským vodovodem 
proudí ještě voda z Hajské a Vodárenské soustavy jižní Čechy (nádrž Římov). Cílem 
realizace stavby je celková modernizace úpravny tak, aby zařízení odpovídalo technickým 
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možnostem doby. Aby upravená voda vykazovala stabilní kvalitu vyhovující platné legislativě 
a byla zajištěna dostatečná kapacita zdroje surové i upravené vody. Provoz vodárny by měl  
být po rekonstrukci  na vyšší úrovni automatizace a nevyužívané objekty úpravny budou 
odstraněny. 

 

Obr. 21 : Úpravna vody v Pracejovicích před rekonstrukcí 

 

 Celková cena díla činí zhruba 172 milionů korun bez DPH. Ta je ještě rozdělena na náklady 
na rekonstrukci a modernizaci vlastní úpravny vody (124 milionů bez DPH včetně rezervy) 
a náklady na rekonstrukci jímání vody. Na akci se podařilo získat dotační prostředky ve výši 
cca 86 procent způsobilých výdajů projektu z Operačního programu životní prostředí. 

 

Protipovod ňová ochrana m ěsta Strakonice  

Strakonice mají nejkvalitnější protipovodňovou ochranu ve své historii, chráněny by měly být 
i před stoletou vodou. Na investici státního podniku Povodí Vltavy za více než 97 milionů 
korun se město podílelo 14 miliony. Většinu nákladů pokryla dotace od Ministerstva 
zemědělství. Stavba protipovodňových opatření začala v červnu 2011. Projekt, který 
Strakonice ochrání před velkou vodou, zahrnoval zejména vybudování nové nábřežní zdi 
na pravém břehu Otavy mezi Palachovým a Ellerovým mostem. Protipovodňové bariéry 
navíc vyrostly i pod Pětikolským jezem u hradu, dále na pravém břehu Otavy od zimního 
stadionu až k železničnímu mostu u čistírny odpadních vod, na protějším břehu pak podél 
Tržní ulice či v prostoru u jatek. Výraznější ochrany se dočkala i oblast Barvínkova u řeky 
Volyňky. Stavba zohledňovala skutečnost, že po březích obou řek povede páteřní 
cyklostezka, která propojí Otavskou cyklocestu s cyklocestou Volyňka. 
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Osvětlení p řechod ů pro v ětší bezpe čnost chodc ů 

Bezpečnější pohyb lidí v ulicích města zajistí další instalace nasvětlení přechodů pro chodce. 
Pokládkou nových kabelů započaly v srpnu práce na úpravě přechodů v ulici Bezděkovská 
a v ulici Na Ohradě. V Bezděkovské ulici byly nasvíceny přechody před poliklinikou 
i u parčíku směrem k ZŠ Dukelská, v ulici Na Ohradě přechody na křižovatce s ulicí 
Klostermannova.  

Část celkových nákladů na dílo za zhruba 900 tisíc korun pokryje příspěvek z Grantového 
programu Jihočeského kraje. Bezmála stovka přechodů pro chodce byla ve Strakonicích 
upravena ve druhé polovině uplynulé dekády v rámci projektu Bezpečné a bezbariérové 
město. Osvětleno je kolem dvaceti křižovatek a 25 samostatných  přechodů. 

 

Stavební úpravy a propojení budov M ěÚ a čp.1 na Velkém nám ěstí 

Na podzim započaly stavební práce na propojení a úpravě budov stávajícího městského 
úřadu a někdejší školy (ještě dříve také radnice) na Velkém náměstí. Kromě zmíněného 
propojení by výsledkem první etapy prací měly být nové fasády na objektech čp. 2 a 3, 
vyměněná okna a vstupní dveře budov čp. 1 a 2, úprava krovu a stropů v půdních prostorách 
bývalé školy, zateplení objektů čp. 1 a 2 z nádvorní strany a instalace výtahu a úprava 
suterénu budoucí radnice, včetně rekonstrukce kanalizace. Stavbu za 20 milionů korun 
provádí firma Protom. Celkem 16,2 milionu bude hrazeno z účelových prostředků 
Ministerstva financí ČR.  

Obr. 22 : Celkový pohled na budovy městského úřadu před úpravami
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Přehled z řizovaných organizací m ěsta 

Příspěvkové organizace 

 

Mateřské školy 

� MŠ A. B. Svojsíka http://www.ms-svojsika.strakonice.eu/ 

� MŠ Čtyřlístek 

� MŠ Lidická 

� MŠ Šumavská 

� MŠ U Parku http://www.ms-uparku.strakonice.eu/ 

Základní školy 

� ZŠ Dukelská http://www.dukelska.strakonice.cz/ 

� ZŠ F. L. Čelakovského http://www.zsflc.cz/ 

� ZŠ Povážská Strakonice http://www.zs-povazska.strakonice.eu/ 

� ZŠ  Krále Jiřího z Poděbrad http://www.zs-podebradova.strakonice.eu/ 

Ostatní 

� Městský ústav sociálních služeb Strakonice http://www.muss.strakonice.eu/ 

� Městské kulturní středisko http://www.kultura.strakonice.cz/ 

� Šmidingerova knihovna http://www.knih-st.cz/ 

� Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení http://www.starz.cz/ 

 

Obchodní spole čnosti s majetkovou ú častí m ěsta 

 

DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a. s. http://pivovar-strakonice.cz/ 

� město je jediným akcionářem společnosti   

Recyklace odpad ů a skládky, a. s.  http://www.rosstrakonice.cz/ 

� město je vlastníkem 12,723 % akcií společnosti  

Odpady Písek, s. r. o. http://odpady-pisek.cz/ 

� město Strakonice vlastní 45 % podílu společnosti  

Teplárna Strakonice, a. s. http://www.tst.cz/ 

� město je vlastníkem 77,35 % akcií společnosti  

Technické služby Strakonice, s. r. o. http://www.tsst.cz/home.html 

� město je 100 % vlastníkem společnosti   

Strakonická televize, s. r. o. http://www.tv.strakonice.eu/drupal/ 

� město je 100 % vlastníkem společnosti   
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Hospoda ření města Strakonice v r. 2013 

Bilance p říjmů a výdaj ů po konsolidaci v porovnání s rokem minulým (v tis.  Kč) 

 

Rozpočet 2013 
Věcný obsah 

Plnění  
12/2012 schválený upravený 

Plnění  
12/2013 

% RU 

I. PŘÍJMY  po konsolidaci 591 262 396 137 467 599 491 127 105 

daňové příjmy 251 540 270 571 274 769 288 275 105 

nedaňové příjmy 83 673 68 323 73 844 87 143 118 

kapitálové příjmy 36 029 15 100 15 100 12 292 81 

přijaté dotace 220 020 42 143 103 886 103 417 100 

II. VÝDAJE  po konsolidaci 640 384 367 247 466 574 447 455 96 

běžné výdaje 307 263 292 057 311 186 313 514 101 

kapitálové výdaje 333 121 75 190 155 388 133 941 86 

III. SALDO: příjmy - výdaje -49 122 28 890 1 025 43 672 4 261 

IV. FINANCOVÁNÍ  49 122 -28 890 -1 025 -43 672  

přijaté úvěry a půjčky 80 010  6 6  

směnky   213 000 213 000  

splátky úvěrů a půjček -26 634 -28 890 -92 534 -92 553  

částky vyrovnávající schodek - 
ktk úvěr 

-3 057  -110 193 -110 193  

použití prostř. minulých let -1 197  -11 304 -53 932  

Tab. 3 : Bilance příjmů a výdajů v roce 2013 

 

Rozpočet města Strakonice na rok 2013 schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání, 
které se konalo ve dne 12. 12. 2012, usnesením č. 431/ZM/2012 (příjmy 396 137 tis. Kč, 
výdaje 367 247 tis. Kč,  splátky úvěrů a půjček 28 890 tis. Kč).  V průběhu roku byl rozpočet 
upravován rozpočtovými opatřeními.  

Celkové skutečné příjmy za rok 2013 činily   491 127 tis. Kč. Na této částce se podílí daňové 
příjmy 58 %, nedaňové příjmy 18 %, kapitálové příjmy 3 % a přijaté dotace 21 %. Z celkově 
přijatých dotací pak dotace provozní – neinvestiční představují částku 45 217 tis. Kč, dotace 
kapitálové – investiční  částku 49 500 tis. Kč a převod z hospodářské činnosti 8 700 tis. Kč. 
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Celkové výdaje činily 447 455 tis. Kč, z této částky činí výdaje běžné 70 % a výdaje 
kapitálové 30 %.   

Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města jsou uvedeny v Závěrečném účtu 
města Strakonice na rok 2013, který je zveřejněn na internetových stránkách města  
www.strakonice.eu, v menu povinně zveřejňované informace. 

 

 

Graf č. 1: Příjmy v průběhu roku 2013  

 

 

 

Graf č. 2 : Struktura příjmů v roce 2013 
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Graf č. 3 : Výdaje v roce 2013 

 

 

 

Graf č. 4 : Struktura výdajů v roce 2013
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Majetek 

 

Tab. 4 : Soupis majetku po skupinách 

 

Soupis majetku po skupinách 
stav k 

1. 1. 2013 

stav k 

31. 12. 2013 
rozdíl 

Nehmotný majetek   (v tis. Kč) 

software  16 276 17 534 1 258 

drobný dlouhodobý nehmotný majetek  2 226 2 188 -38 

ostatní DNM  8 042 24 029 15 987 

nedokončený DNM  23 262 5 354 -17 908 

 celkem 49 806 49 105 -701 

Hmotný majetek   (v tis. Kč) 

pozemky  380 986 392 019 11 033 

umělecká díla a předměty  1 760 1 760 0 

budovy a stavby  3 367 460 3 757 082 389 622 

samostatné movité věci  49 562 50 245 683 

drobný dlouhodobý hmotný majetek  30 169 31 507 1 338 

nedokončený DHM  411 901 83 039 -328 862 

zásoby   516 510 -6 

 celkem 4 242 354 4 316 162 73 808 

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 dlouhodobý finanční majetek  3 640 3 640 0 

krátkodobý finanční majetek  28 847 82 233 53 386 

celkem 335 985 389 371 53 386 

Majetek celkem 4 628 145 4 754 638 126 493 
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Závazky a pohledávky 

Tab. 5 : Závazky a pohledávky

Pohledávky (v tis. Kč) 

dlouhodobé pohledávky  2 519 1 347 -1 172 

krátkodobé pohledávky  43 445 38 149 -5 296 

 celkem 45 964 39 496 -6 468 

aktiva (majetek+pohledávky) celkem 4 674 109 4 794 134 120 025 

    

  Závazky k 1. 1. 2013 k 31. 12. 2013 rozdíl 

Dlouhodobé závazky   (v tis. Kč) 

dlouhodobé úvěry  265 649 175 350 -90 299 

dlouhodobé půjčky - SFŽP  22 443 20 194 -2 249 

dlouhodobé přijaté zálohy  24 128 25 508 1 380 

ostatní  7 072 6 795 -277 

 celkem 319 292 227 847 -91 445 

Krátkodobé závazky   (v tis. Kč) 

krátkodobé úvěry (ktk úvěr)  110 193 0 -110 193 

dodavatelé  57 094 15 398 -41 696 

směnky   215 360 215 360 

krátkodobé přijaté zálohy  13 512 13 742 230 

zaměstnanci  4 866 4 160 -706 

zúčtování se instit. SZ a ZP  2 944 2 469 -475 

daň z příjmů - za obec  19 193 17 704 -1 489 

jiné přímé daně  811 613 -198 

daň z přidané hodnoty  1 082 1 283 201 

krátkodobé přijaté zálohy  4 651 0 -4 651 

výnosy příštích období  1 021 1 049 28 

ostatní  1 802 5 538 3 736 

 celkem 217 169 277 316 60 147 

Závazky celkem 536 461 505 163 -31 298 
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Zůstatky jistin úv ěrů 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         

kontokorentní úvěr   150 000 150 000 150 000         

směnečný program 213 000    213 000 198 800 184 600 170 400 156 200 142 000 127 800 120 700 

úvěry celkem 523 452 427 696 401 062 438 091 408 643 365 554 322 464 279 374 236 286 193 196 150 110 137 255 

Tab. 6 : Zůstatky jistin úvěrů a půjček v letech 2010 - 2020 

 

Celkový z ůstatek jistin, úv ěrů a půjček 

 

 

Graf č. 5 : Grafické vyjádření zůstatku jistin, úvěrů a půjček
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Zaměstnanci m ěstského ú řadu (údaje k 31.12.2013) 

Celkový po čet zaměstnanc ů : 159  

� počet žen : 110  

� počet mužů : 49  

 

 

Věková struktura zam ěstnanc ů 

� do 30 let : 7  

� ve věku 31–50 let : 94 

� ve věku 51-60 let : 54 

� ve věku 61 let a výše : 4  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 : Pohled na Městský úřad Strakonice 

 

Vzdělanostní struktura zam ěstnanc ů 

� se základním vzděláním : 0 

� se středním odborným vzděláním : 4 

� s úplným středním odborným vzděláním : 80 

� s vyšším odborným vzděláním : 7 

� s vysokoškolským vzděláním : 68 
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  Vážení klienti městského úřadu Strakonice, 

 

v roce 2013 jsme se přiblížili našemu cíli - efektivně fungujícímu 
úřadu pod jednou střechou, který klientům nabídne pohodlné 
vyřízení všech potřebných záležitostí, aniž by museli přecházet 
z jedné budovy do druhé přes ulici, dvůr či město. Také naši 
pracovníci díky prostorové návaznosti jednotlivých agend ušetří 
čas, který budou moci věnovat své práci. 

Na tomto místě bych proto rád poděkoval všem našim klientům i 
zaměstnancům za trpělivost, s jakou snášeli nepříjemnosti 
vyplývající ze stavebního ruchu, včetně dočasných vyklízení a 

stěhování kanceláří. 

První ovoce už můžeme sklízet jistě příjemným pohledem na opravené a barevně sladěné 
fasády budov úřadu na Velkém náměstí i na velmi dobře provedenou a citlivě 
zakomponovanou nástavbu na čp.1 viditelnou z parkoviště za úřadem. Doufám, že již brzy 
budeme moci pokračovat vnitřními úpravami, které povedou k postupnému sestěhování 
jednotlivých pracovišť. 

Rok 2013 byl rovněž rokem, kdy se úřad aktivně zapojil do projektu Strakonice čistější a 
krásnější. Odbor životního prostředí vytipoval lokality ve městě, kde nebylo možné strojní 
čištění a našich 50 zaměstnanců se ve svém volném čase pustilo 11. dubna do úklidu. 
Pomáhalo jim dalších sedm desítek dobrovolníků. Společně nasbírali 3,3 tuny odpadu. 
Předpokládám, že jarní úklid se stane tradiční součástí aktivit pracovníků úřadu.  

Na podzim jsme v rámci této kampaně a také osvětového ekologicko kulturního projektu 
Putování románovou krajinou, realizovaného naším odborem životního prostředí, vysázeli 30 
ovocných stromů původních odrůd ve Starém Dražejově. 

Projekt Putování románovou krajinou je součástí cyklu Zahradou poznání, kterým jeho autor 
Miroslav Šobr navázal na velmi úspěšný desetiletý cyklus ekologické výchovy ukončený 
v roce 2012. Miroslav Šobr za něj získal zvláštní ocenění a druhé místo v rámci Ceny krajiny 
udílené Radou Evropy. 

Pracovníci úřadu se v roce 2013 rovněž připravovali na přijetí nového občanského zákoníku 
platného od 1. 1. 2014. Změny se dotknou více či méně všech našich odborů. Sociální odbor 
se musel vypořádat s významnými zákonnými změnami v poskytování sociálně právní 
ochrany dětí a na odboru dopravy přibylo práce v souvislosti s povinnou výměnou řidičských 
průkazů.  

Rok 2013 vnímám jako úspěšný a také jako přelomový pro budoucí zefektivnění naší práce a 
služeb pro vás. Městský úřad Strakonice je vám rád spolehlivým partnerem a kompetentním 
pomocníkem. 

 

Ing. Jan Tůma, tajemník
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Organiza ční schéma M ěstského ú řadu Strakonice 

 

Obr. 24: Organizační schéma městského úřadu 
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Odbor kancelá ř tajemníka 

vedoucí: Ing. Bc. Stanislav Št ěpánek 

Počet zaměstnanců: 22 

Oddělení personalistiky a mezd 

Oddělení personalistiky a mezd i v roce 2013 plnilo svůj základní úkol, jímž je  zajištění 
odpovídajícího počtu kompetentních a profesně připravených pracovníků. Mezi hlavní 
činnosti tohoto oddělení proto patří administrace výběrových řízení  a zajištění odborné 
přípravy pro všechny zaměstnance. Nedílnou součástí práce je také zajištění komplexní 
mzdové a personální agendy.  

Odborné přípravě svých zaměstnanců věnuje městský úřad stabilně velkou pozornost. 
Vzdělávání není omezeno pouze na zákonem jasně stanovené formy (např. zvláštní odborná 
způsobilost, vstupní vzdělávání apod.), pro zaměstnance jsou průběžně pořádány i další 
semináře a školení. V zájmu úspory finančních prostředků  došlo v tomto roce k dohodě 
s Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem spravedlnosti ČR, díky které se podařilo 
uspořádat semináře k nové legislativě za velmi výhodných podmínek či zcela bezplatně.   
Od září do prosince probíhaly na městském úřadu rovněž počítačové kurzy, které lektorsky 
vedl stávající pracovník úřadu Ing. Stanislav Štěpánek. Celkem ve 12 dvouhodinových  
lekcích se účastníci zdokonalili v programu WORD 2000, pro další rok je plánováno 
pokračování věnované programu EXCEL 2000. Tyto kurzy jsou dalším příkladem 
vzájemného předávání si znalostí a zkušeností mezi zaměstnanci, které úřad podporuje.  

V roce 2013 proběhla celkem čtyři výběrová řízení, viz tabulka: 

 

Výběrové řízení na pozici: Počet obdržených přihlášek 

Pracovník živnostenského úřadu – agenda přestupků  22 

Právník města 4 

Pracovník sociálního odboru  - kurátor pro mládež 5 

Pracovník městského informačního centra – 2 pozice 17 

Tab. 7 : Výběrová řízení v roce 2013 

 

V listopadu se uskutečnilo rovněž výběrové řízení na obsazení zcela nově vznikajícího  
informačního centra pro seniory. Zde vytvořená pracovní pozice spadá mezi tzv. 
společensky účelná pracovní místa a je významnou měrou dotována Úřadem práce ČR.  
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Správní odd ělení 

Pracovníci správního oddělení kanceláře tajemníka zajišťují správu a služby spojené 
s chodem úřadu, správu a údržbu budov, kde sídlí zaměstnanci úřadu, obřadní síně a 
reprezentačních prostor na hradě, hradního safari, garáží pro služební vozy a rekreační 
chaty pro zaměstnance v Zátoni. Zaměstnancům dodávají vše potřebné k výkonu jejich 
činnosti – od tužky, papírů a šanonů, po židle, stoly a skříně a zajišťují přepravu na různá 
jednání a školení. Organizují skartaci vyřazených písemností a ukládají písemnosti do 
spisoven. Na správním oddělení se také připravují a organizují všechny typy voleb, což 
obnáší 3 měsíce práce před každými volbami, které prezident republiky vyhlašuje 90 dní 
před jejich konáním. Na podzim v roce 2013 se konaly  volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR.  

 

Položka Náklady 2012 Náklady 2013 

Výdaje na kancelářské potřeby 539 000 Kč 428 611 Kč 

Evidence majetku - navedení 
2 038 000 Kč za 165 
nových položek 

4 210 732 Kč za 207 
nových položek 

Evidence majetku – vyřazení 
530 000 Kč za 50 
vyřazených položek 

2 818 075 Kč za 182 
vyřazených položek 

Náklady na poštovné 1 455 000 Kč 732 237 Kč 

Náklady na telefonní spojení  357 000 Kč 334 036 Kč 

Počet položek přijatých a odeslaných 
elektronickou spisovou službou 

76 344 dopisů a 
datových zpráv 

59 324 dopisů a datových 
zpráv 

Najeté km služebními vozy 150 205 km 155 081 km 

Tab. 8 : Statistický přehled správního oddělení kanceláře tajemníka 

 

Z výše uvedené tabulky je v porovnání s rokem 2012 vidět úsporu finančních prostředků na 
režijní náklady úřadu v roce 2013. Vyšší jsou položky evidence majetku navedení + vyřazení 
z důvodu nákupu nových PC a vyřazení starých. 

Rekreační chata v Zátoni je celoročně využívána zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky. 
Zaměstnancům bylo vystaveno 59 rekreačních poukazů a celkem se zde vystřídalo 259 
osob. 

Od nálezců a městské policie bylo předáno na podatelnu 89 nálezů, 19 nálezů bylo vráceno 
majitelům.  

V hradním safari se narodilo v loňském roce 18 kůzlat. Z tohoto počtu bylo 14 kůzlat prodáno 
a 1 kůzle vyměněno za 6 husí a 7 kachen. Důvody prodeje kůzlat jsou limitující prostory 
hradního safari a předcházení příbuzenské plemenitbě. Byl přistaven nový přístřešek 
pro drůbež.  
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Pracovišt ě krizového řízení 

Pracoviště krizového řízení odpovídá za přípravu 
na mimořádné události a krizové situace, obranu 
státu a hospodářská opatření pro krizové stavy. 
Praktická činnost krizového štábu ORP byla 
prověřena povodněmi v červnu roku 2013, kdy byl 
hejtmanem Jihočeského kraje vyhlášen Stav 
nebezpečí a následně Vládou ČR Nouzový stav. 
V průběhu roku byl dopracován Krizový plán ORP 
a posouzen kontrolou HZS Jihočeského kraje. 
Proběhla dvě zasedání Bezpečnostní rady ORP a 
čtyři zasedání Krizového štábu ORP. 

K úkolům pracoviště náleží i zajišťování požární ochrany, zřizování jednotek dobrovolných 
hasičů, jejich materiální a technické zabezpečení. Pozornost byla zaměřena na dokončení 
úprav hasičské zbrojnice v Sokolovské ulici. Byla provedena oprava omítek a celkový nátěr 
fasády. Začátkem měsíce října proběhlo prověřovací cvičení jednotek dobrovolných hasičů 
na území města Strakonice s názvem HVÉZDA 2013, které prokázalo připravenost všech 
pěti jednotek. Zásahová jednotka Strakonice se rovněž zapojila do taktického cvičení všech 
záchranných složek s názvem HOTEL 2013. 

V rámci péče o síť bezdrátového místního rozhlasu byly provedeny revize a opravy všech 
125 míst ve městě a městských částech. Podařilo se vytvořit předpoklady pro jeho rozšíření.  

Jako formu ocenění práce záchranářů upořádalo město již IV. ročník „Večera 
pro záchranáře“, na jehož zajištění se podílí pracoviště KŘ. 

Společně se Svazem CO a HZS Strakonice byly organizovány soutěže mladých záchranářů 
ze škol. Celkem 
proběho  9 soutěží 
s účastí téměř 1000 
dětí. 

V rámci obce 
s rozšířenou působností 
vede pracoviště evidenci 
válečných hrobů a 
pietních míst v celkovém  
počtu 118. Příkladnou 
péči o tyto památky ze 
strany obce Cehnice 
ocenilo Ministerstvo 
obrany ČR. 

         Obr. 26 : Prověřovací cvičení sboru dobrovolných hasičů 

Obr. 25 : Soutěž mladých záchranářů 
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Oddělení informatiky 

V průběhu roku 2013 byly oddělením informatiky plněny následující úkoly : 

� v oblasti software byla zahájena migrace pracovních stanic s Windows XP 
na Windows 7, 

� proběhla integrace serverovny metropolitní sítě města do technologického centra, 

� v informačním systému GIS byla během celého roku prováděna průběžná aktualizace 
technické mapy a katastrálních map (včetně popisných informací) a aktualizovány 
informace v pasportu dopravy, 

� v oblasti sítí byly položeny další chráničky pro optické kabely města pro budoucí 
přesun části metropolitní sítě na optiku a zahájena příprava projektové dokumentace 
pro optickou metropolitní síť, 

� byla posílena konektivita do internetu pro základní školy, 

� došlo k dalšímu rozvoji webových stránek města Strakonice v redakčním systému 
Drupal, byly doplněny jazykové mutace dalších částí webu, 

� zabezpečení voleb. 

 

 

Obr. 27 : Oficiální stránky města Strakonice 

 



  odbor dopravy 

Výroční zpráva města Strakonice  str.44 z 81 

Odbor dopravy 

Vedoucí: Ing. Václav Bý ček 

Počet zaměstnanců: 19 

Oddělení p řestupkového řízení 

Na oddělení přestupkového řízení byl zaznamenán v r. 2013 výrazný nárůst počtu oznámení 
přestupků. Došlo k mírnému nárůstu podaných opravných prostředků oproti loňskému roku. 
V porovnání s vyřešeným množstvím oznámených přestupků je počet odvolání 
zanedbatelný.   

 

 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 

Oznámeno 
přestupků 

720 780 967 953 908 1486 

Uloženo 
na pokutách Kč 

2 687 900 2 013 900 3 510 100 3 039 700 3 001 300 2 219 500 

Počet uložených 
zákazů činnosti 

157 166 157 164 151 102 

Počet podaných 
odvolání 

13 4 15 28 14 18 

Tab. 9 : Přehled ukazatelů oddělení přestupků - Odbor dopravy 

Silni ční správní ú řad 

Některé z jeho činností dokumentuje následující tabulka: 

 r.2008 r.2009 r.2010 r. 2011 r.2012 r.2013 

Počet vydaných 
rozhodnutí silničním 
správním úřadem 

395 391 389 490 432 301 

Počet vydaných 
rozhodnutí speciálním 
stavebním úřadem 

66 70 76 53 44 53 

Počet sdělení k ohlášení 
stav. úprav 

68 137 97 40 56 61 

Počet stanovení 
dopravního značení 

224 245 235 260 232 222 

Tab. 10 : Činnost silničního správního úřadu 
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Velké stavební akce realizované roku 2013 ve Strakonicích, na jejichž povolení se silniční 
speciální stavební úřad  podílel: 

� Revitalizace sídliště Mír, Strakonice 
� Komunikace Na Jelence, Strakonice 
� Silnice III/02220 Starý Dražejov 

 

Oddělení dopravn ě správních agend 

V roce 2013 v souvislosti s agendou registru řidičů bylo provedeno celkem 81 506 úkonů, 
z toho bylo 2 346 zaevidovaných přestupků včetně trestných činů. K 31. 12. 2013 bylo 
v našem správním obvodu registrováno celkem 160 řidičů, kteří dosáhli v bodovém 
hodnocení 12 bodů. V úseku registru řidičů bylo obslouženo 14 226  klientů. 

 

Přehled registru řidi čů 

 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 

Počet všech registrovaných 
řidičů 

35 398 36 265 34 783 35 066 35 300 

Počet provedených úkonů 
na registru řidičů 

50 702 69 159 41 524 37 526 81 506 

Tab. 11 : Přehled registru řidičů 

 

V našem správním obvodu bylo k 31. 12. 2013 přihlášeno 62 495 vozidel. V úseku registru 
vozidel bylo obslouženo 10 318 klientů. 

 

Přehled registrovaných vozidel 

 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 

Počet všech 
přihlášených vozidel 
v registru 

53 800 60 503 62 355 60 072 62 495 

Počet provedených 
úkonů na registru 
vozidel 

14 435 13 891 14 529 
1.7.-31.12. 

8 933 
18 480 

Tab. 12 : Přehled registrovaných vozidel 
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Oddělení registru dovezených silni čních vozidel a zkoušek řidi čského 
oprávn ění 

Činnost tohoto oddělení názorně dokumentují přiložené tabulky:  

 

Přehled schválených vozidel 

 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 

Dovoz vozidel ze zahraničí 890 784 829 747 826 

Stavby a přestavby 157 87 48 62 54 

Celkem schválená vozidla 1047 871 877 809 880 

Tab. 13 : Přehled schválených vozidel 

 

V úseku registru dovezených vozidel bylo obslouženo 2 320 klientů. 

 

Přehled činnosti zkušebních komisa řů  

 r. 2012 r. 2013 

Registrováno  autoškol 12 12 

Počet zkoušek odborné způsobilosti, včetně opakovaných a 
rozšíření skupin 

1099 1404 

Přezkoušení odborné způsobilosti  po dosažení 12 bodů2 24 31 

Zkoušky k vydání profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ) 24 31 

Tab. 14 : Přehled činnosti zkušebních komisařů 

 

Další aktivity odboru dopravy 

 

Dne 21. 5. 2013 připravil odbor dopravy ve spolupráci s Městskou policií Strakonice 
,,Dopoledne plné her“ pro předškoláčky ze všech mateřských škol ve Strakonicích. Této akce 
se zúčastnilo 337 dětí, pro které bylo připraveno 12 stanovišť. Na těchto pak děti mohly 
poměřit své síly, např. ve skákání v pytlích, jízdě zručnosti, házení na koš apod. Na jednom 
ze stanovišť probíhala ukázka výstroje a výzbroje MP.  
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Finanční odbor 

Vedoucí: Ing. Šochmanová Jitka 

Počet zaměstnanců: 12 

 

Finanční odbor plní následující úkoly : 

� sestavuje rozpočet města,  
� provádí správu místních poplatků,  
� vede účetnictví,  
� povoluje provozování VHP, tomboly,  
� spolupracuje na rozpočtech příspěvkových organizací města,  
� provádí finanční kontrolu, pečetění a výběr veřejných sbírek,  
� řeší pojistné události. 

Oddělení rozpo čtu 

Pro r. 2013 činil upravený rozpočet celkových výdajů 466 573 tis. Kč, z toho rozpočet 
kapitálových výdajů 155 388 tis. Kč, tj. 33,3% a běžných 311 186 tis. Kč, tj. 66,7%. 

Skutečnost  celkových  výdajů činila  447 455 tis. Kč, z toho kapitálových 133 941 tis. Kč, tj.  
30 % celkových výdajů.  

Plánované kapitálové výdaje byly splněny na 86,2 %. Z plánovaných akcí nebyla realizována 
Cyklotrasa Volyňka, která bude zahájena v roce následujícím. Některé plánované akce 
nebyly dokončeny a jejich pokračování je přesunuto do r. 2014. Jedná se zejména o akce 
Přestavba MěÚ Strakonice, Úpravna vody Pracejovice, Výstavba ZŠ Povážská.  

 

Místní poplatky 

Obecně závaznými vyhláškami jsou ve městě Strakonice  zavedeny místní poplatky ze psů, 
za lázeňský nebo rekreační pobyt,  za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, 
z ubytovací kapacity, za provoz systému sběru a odstraňování komunálních odpadů.  

Největší podíl z těchto poplatků  činí poplatek za systém sběru a odstraňování komunálních 
odpadů. V roce 2013 bylo evidováno 23 357 poplatníků . Výběr poplatku činil 11 657 803 Kč. 
Výdaje na likvidaci tohoto odpadu činily 17 550 580 Kč. Tyto výdaje byly částečně 
kompenzovány  částkou 4 362 782 Kč od města Písku, které městu Strakonice refunduje 
dopravu odpadu na společnou skládku ve Vydlabech  a vrací poplatek za uložení odpadu. 
Ke změně sazby tohoto místního poplatku došlo v r. 2013, kdy byl poplatek zvýšen ze 470 
Kč na 540 Kč na osobu. Maximální sazba tohoto poplatku může činit až 1 000 Kč. 
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Graf č. 6 : Vývoj běžných a kapitálových výdajů 
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Přehled p říjmů z místních poplatk ů (v tis. K č) 

Druh poplatku r. 2011 r. 2012 r. 2013 

systém odpadu 10 308 10 488 11 658 

psi 566 571 566 

rekreační pobyt 84 77 102 

veřejné prostranství 1 024 811 807 

ze vstupného 192 78 78 

z ubytovací kapacity 297 393 332 

Tab. 15 : Přehled příjmů z místních poplatků 

Oddělení účetnictví  

V roce 2013 bylo zpracováno a proplaceno 2 996 faktur a platebních poukazů. Z toho bylo 
176 faktur v přenesené daňové povinnosti, kdy byla daň z přidané hodnoty odvedena za 
dodavatele na finanční úřad. Celkově bylo zaúčtováno 53 338 účetních dokladů a vystaveno  
3 756 daňových dokladů odběratelům. Měsíčně bylo zpracováno přiznání k dani z přidané 
hodnoty  a elektronicky odeslán výpis z evidence pro daňové účely. Výstupy z účetnictví byly 
měsíčně předávány na krajský úřad a výkazy předávány do Centrálního systému účetnictví 
státu. Čtvrtletně byly rovněž předávány výkazy pomocného analytického přehledu  pro 
potřeby statistického zjišťování. 

Oddělení kontroly 

V roce 2013 bylo provedeno šest veřejnosprávních kontrol na místě. Veřejnosprávní kontroly 
byly věcně zaměřeny na kontrolu systému vnitřních směrnic, hospodárnost a účelnost 
vynaložených prostředků, průkaznost vedení účetnictví, vedení pokladny, poskytování 
cestovních náhrad, používání služebních vozidel, zadávání veřejných zakázek a evidenci 
majetku. Při veřejnosprávních kontrolách u příspěvkových organizací nebyly zjištěny žádné 
závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily jejich činnost.  

 

Kontrolované p říspěvkové organizace v r. 2013: 

� Základní škola Povážská, Strakonice, Nad Školou 560 
� Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 
� Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice  /4x/ 
� Městské kulturní středisko, Strakonice I, Mírová 831 
� Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 
� Městský ústav sociálních služeb, Strakonice I, Jezerní 1281 

 

Za rok 2013 bylo řešeno 48 případů pojistných událostí. Veřejné sbírky - pečetění a výběr 
veřejných sbírek – za rok 2013 jich bylo 10. 



  odbor sociální 

Výroční zpráva města Strakonice  str.50 z 81 

Odbor sociální 

vedoucí: Mgr. Lenka Vysoká 

Počet zaměstnanců: 13 

Oddělení sociální pé če a pomoci 

V průběhu roku 2013 bylo nově zaevidováno 55 klientů  (osoby se zdrav. postižením, osoby 
zbavené či omezené ve způsobilosti k právním úkonům, osoby ohrožené sociálním 
vyloučením, osoby ohrožené rizikovým způsobem života, osoby, které ztratily přístřeší, 
nezaměstnaní s materiálními problémy, rodiny s dětmi, další skupiny osob), počet 
jednorázových intervencí byl 564, počet opakovaných intervencí  1395.  

Prostřednictvím sociální práce bylo klientům poskytnuto: základní sociální poradenství, 
odborné sociální poradenství, doprovázení klienta, dohled nad klientem, nácvik a 
upevňování dovedností, navázání kontaktu s poskytovatelem další pomoci, spolupráce 
s dalšími relevantními službami nebo odborníky. Dále byla průběžně prováděna depistáž.  

V rámci sociální práce byla poskytnuta též pomoc při oddlužení klientů vůči městu Strakonice 
(úhrada za nájmy v bytech, odpady, poplatky za psy, placení vzniklých pokut atd.) a byla 
sledována platební morálka jednotlivých klientů.   

V oblasti sociální kurately bylo  sledováno ve výkonu trestu 143 osob. Ze 46 propuštěných 
osob byla 12 poskytnuta jednorázová pomoc, pěti opakovaná pomoc  a  se třemi osobami 
bylo pracováno před propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody.  

V průběhu loňského roku byly 198 osobám  se zdravotním postižením, kterým byly přiznány 
mimořádné výhody II.  a III. stupně vyměněny parkovací průkazy. 

Oddělení ve 20 případech zastupovalo osobu, která nebyla schopna sama jednat a neměla 
zákonného zástupce, při  uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby.  

Pracovnice oddělení jsou pověřeny radou města výkonem opatrovnické funkce nad lidmi, 
kteří jsou omezeni nebo zcela zbaveni způsobilosti k právním úkonům. V roce 2013 
poskytovaly pomoc 22 lidem. V souvislosti s výkonem opatrovnické funkce bylo učiněno  
1243 intervencí. V rámci veřejného opatrovnictví proběhla spolupráce se soudem, 
praktickými lékaři, psychiatry, posudkovými lékaři, policií ČR, městskou policií, pracovníky 
Okresní správy sociálního zabezpečení, pracovníky bankovních institucí, pracovníky úřadu 
práce, sociálními pracovnicemi  v zařízeních sociálních služeb apod.               

Dále oddělení vyřizovalo agendu spojenou s žádostmi do domů s pečovatelskou službou, 
připravovalo podklady na jednání sociální komise, zajišťovalo agendu spojenou 
s poskytnutím příspěvků z rozpočtu města organizacím se sociálním zaměřením. 

Oddělení dále rozhodovalo ve třech případech o ustanovení zvláštního příjemce dávky 
důchodového pojištění (důchodu). Také zabezpečilo pět  pohřbů  osob, které zemřely na 
území obce a neměly nikoho, kdo by jim pohřeb zařídil.  
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Oddělení sociáln ě - právní ochrany d ětí  

V loňském roce 2013 bylo nově zaevidováno 185 spisů Om a 105 spisů Nom, celkově se 
řešilo 930 případů týkajících se sociálně – právní ochrany dětí.  

Pracovnice byly ve 468 případech ustanoveny opatrovníky nezletilých dětí, a to v případech 
úprav poměrů k nezletilým dětem, stanovení výživného a úprav porozvodového 
a porozchodového kontaktu mezi rodiči a dětmi. Mnohdy se jednalo o velmi časově 
a psychicky náročná jednání. 

Kromě případů domácího násilí, kdy došlo k vykázání jednoho z partnerů ze společného 
obydlí, se stále více objevovaly případy rodičů zneužívajících návykové látky. V tomto ohledu 
oddělení úzce spolupracovalo s K-centrem ve Strakonicích.  

Ve dvou případech byl podán podnět k trestnímu stíhání rodiče pro podezření z týrání 
svěřené osoby, v jednom případě byl podán návrh na pozastavení rodičovské zodpovědnosti 
rodiče vůči dítěti a jeden návrh na zbavení rodičovské zodpovědnosti. Dále pak byly podány 
tři návrhy na stanovení dohledu nad výchovou dětí a čtyři návrhy na nařízení ústavní 
výchovy.   

K 31. 12. 2013 bylo 28 dětí z našeho správního obvodu umístěno v ústavní výchově 
a pracovnice je v těchto zařízeních navštívily celkem 407krát. Návštěvy byly prováděny také 
u rodičů těchto dětí. 

Kurátorka pro mládež evidovala celkem 82 klientů, z toho bylo 34 dětí do 15 let (z toho 16 
dívek) a 48 mladistvých (z toho 3 dívky). Ve 29 případech řešila trestnou činnost, ve 13 
případech se jednalo o přestupky, 25 dětí mělo výrazné výchovné problémy. Osmi dětem byl 
soudem uložen dohled probačního úředníka, v sedmi případech došlo k uložení opatření 
dětem mladším 15 let. Kurátorka zastupovala děti a mladistvé v trestních věcech u soudu, 
zúčastnila se výslechů u Policie ČR a přestupkových komisí. Společně se školami řešila 
případy neplnění povinné školní docházky. 

V rámci náhradní rodinné péče byly 4 děti umístěny do péče budoucích osvojitelů, 2 byly 
osvojeny. Byly přijaty tři nové žádosti  o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se 
osvojiteli. 

V pěstounské péči přibylo 6 dětí svěřených do pěstounské péče, jedno dítě do pěstounské 
péče na přechodnou dobu a jedno dítě do poručenské péče. Celkově je v pěstounské či 
poručnické péči 20 dětí. V průběhu roku bylo uzavřeno 15 dohod o výkonu pěstounské péče, 
v rámci kterých pracovnice vykonávala návštěvu rodin v pravidelných dvouměsíčních 
intervalech. Bylo podáno 9 žádostí o zařazení do evidence žadatelů o pěstounskou péči 
nebo pěstounskou péči na přechodnou dobu.  

Do výchovy jiných osob než rodičů bylo v průběhu roku svěřeno pět dětí. K 31. 12. 2013 bylo 
ve výchově jiné fyzické osoby celkem 31 dětí. 
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Odbor stavební ú řad 

Vedoucí: Ing. Jaromír Zeman 

Počet zaměstnanců: 16 

 

Hlavní náplní činnosti stavebního úřadu je výkon státní správy, tzn. přenesené pravomoci 
státu v oblasti veřejného stavebního práva, které je charakterizováno zákonnou úpravou. 

Základním zákonem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), jehož praktické užívání se řídí sedmi prováděcími vyhláškami. Veškerou 
povolovací agendu pro okres Strakonice zajišťují pouze pověřené stavební úřady MěÚ 
Strakonice, Vodňany, Blatná a Volyně.  

 

Nejvýznamn ější stavby povolené stavebním ú řadem v roce 2013: 

� Stavební úpravy administrativních budov čp. 1, 2 a 3, Velké náměstí Strakonice a čp. 
270 Na Stráži, Strakonice.  

� Přístavba obchodního centra Maxim, ul. Bezděkovská 30, Strakonice. 
� Přístavba a stavební úpravy čerpací stanice pohonných hmot (Tank ONO) Kbelnice. 
� Přístavba a stavební úpravy výrobní haly č. LXXVIII v areálu ČZ Strakonice, 

modernizace slévárny litiny. 
� Rozšíření sítě elektronických komunikací – ul. Lidická, Podsrpenská, K Hajské, 

Ptákovická, Povážská, Sídl. 1. máje. 
� Veřejné osvětlení – obec Droužetice, Hlupín. 

 

Nejvýznamn ější stavby dokon čené a zkolaudované stavebním ú řadem v roce 2013: 

� Bytový dům – Terasy Mlýnská, 44 bytů, 50 garážových stání 
� Prodejní objekty tržnice u kostela Sv. Markéty 
� Rivel – prodejna čistící a úklidové techniky, ul. Raisova, Strakonice 
� Administrativní budova s prodejnou – ul. Lidická, Strakonice 
� Bioplynová stanice - areál ZD Přešťovice 
� Rekonstrukce NTL plynovodů ul. Na Ohradě, Nábřežní ve Strakonicích 
� Kabelové vedení el. energie včetně TS – zahrádky V Lipkách ve Strakonicích, obytná 

zóna Osek 
� Teplovody v ul. Sv. Čecha, Želivského ve Strakonicích 
� Výrobní hala spol. NAFO (kovovýroba), ul. Raisova, Strakonice 
� Přístavba výrobní haly firmy DURA (automobilový průmysl) – areál u ČZ a.s. 

Strakonice 
� Stavební úpravy pěti budov v areálu Nemocnice Strakonice včetně zateplení 
� Dostavba Nemocnice Strakonice. Účelem dostavby bylo sloučení operačních oborů 

do jednoho objektu, vybudování centrálních operačních sálů v návaznosti 
na centrální sterilizaci a sloučení lůžek ARO a JIP  
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Nejvýznamn ější akce projednávané stavebním ú řadem v roce 2013 na úseku 
kulturních památek: 

� Mladějovice čp. 80 a čp. 1 - stavební úprava a přístavba bývalé tvrze 
� Střelské Hoštice čp. 1 - stavební práce na severním křídle zámku 
� Strakonice čp. 1 - stavební úpravy objektu bývalé radnice 
� Kraselov - kostel sv. Vavřince - výměna střešní krytiny  
� Račí čp. 1 - stavební úpravy zemědělské usedlosti  
� Štěkeň čp. 1 - revitalizace zámeckého parku 
� Předslavice čp. 18 – selské stavení - oprava výmalby brány 

 

Základní údaje o činnosti stavebního ú řadu za rok 2013  

Č. Agenda Počet 

1 Územní řízení - počet vydaných rozhodnutí. Územní řízení + změna + Zjednodušené územní 
řízení + změna + Veřejnoprávní smlouva + změna. 

131 

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

128 

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

308 

4 Povolení stavby - správní úkony, které nejsou rozhodnutím. Ohlášení stavby + souhlas mlčky 
+ Sloučený územní souhlas a ohlášení stavby + změna. 

91 

5 Užívání stavby - počet vydaných rozhodnutí. Kolaudační řízení + Předčasné užívání + Změna 
užívání - rozhodnutí + Zákaz užívání - rozhodnutí. 

109 

6 Užívání stavby - správní úkony, které nejsou rozhodnutím 
Oznámení užívání stavby  + Kolaudační souhlas  + Zkušební provoz  + Dokumentace 
skutečného provedení stavby + Změna užívání - souhlas. 

284 

7 Odstraňování staveb - počet vydaných rozhodnutí. Povolení odstranění + Nařízení odstranění. 25 

8 Odstraňování staveb - Ohlášení odstranění. 6 

9 Jiná řízení a opatření  538 

10 Jiná řízení a opatření - ostatní 703 

11 Dohled : Státní dozor + Kontrolní prohlídky. 104 

12 Sankce : pořádkové pokuty + Přestupky + Delikty. 15 

13 Odvolání - celkový počet podaných odvolání. 18 

14 Celkový počet vydaných rozhodnutí 1126 

15 Celkový počet ohlášení a správních úkonů, které nejsou rozhodnutím 
- Územní řízení  + Povolení stavby + Užívání stavby + Odstraňování staveb + Jiná řízení a 
opatření + Dohled. 

613 

16 Celkový počet ostatních úkonů, které nejsou rozhodnutím - Jiná řízení a opatření - ostatní. 703 

Tab. 16 : Činnost Stavebního úřadu
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Odbor majetkový 

Vedoucí: Ing. Jana Narovcová  

Počet zaměstnanců: 14 

Oddělení investic 

Oddělení zajišťuje zejména přípravu a realizaci stavebních akcí města v souvislosti 
s investicemi, které se týkají budov, komunikací a inženýrských sítí a současně také zajišťuje 
opravy stávajícího majetku města, tzn. provádí výběrová řízení na projektanty a dodavatele 
investičních akcí, vyhodnocuje projektové dokumentace z hlediska technicky obsahového a 
cenového, posuzuje akci z hlediska energetického, provádí inženýrskou činnost. Oddělení  
zastupuje město ve stavebně správním řízení.  

 

Realizace staveb 

V roce 2013 bylo realizováno 8 významných akcí, z hlediska finančních nákladů na realizaci 
o celkovém finančním objemu 91 mil. Kč. 

Z těchto akcí byly v roce 2013 dokončeny:  

� Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny Jelenka ve Strakonicích,  
� Prodejní stánky a jejich zázemí na tržnici u kostela sv. Markéty,  
� Základní škola Povážská včetně sadových úprav, komunikací a křižovatky ulice 

Povážská a ulice Hraniční,  
� ZŠ Čelakovského – zateplení a výměna oken kuchyně a jídelny,  
� Zateplení MŠ Lidická čp. 625, Strakonice , 
� Protipovodňová ochrana města Strakonice, která byla realizována ve spolupráci 

s Povodím Vltavy, s. p. 

 

Rozpracované akce 

Z větších akcí byly v roce 2013 rozpracovány :  

� Úpravna vody  Pracejovice – rekonstrukce a modernizace, 
� Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270.  

 

Vedle těchto investičních akcí bylo v roce 2013 provedeno dalších cca 84 akcí menšího 
rozsahu o celkovém finančním objemu 20 milionů Kč. Jedná se o opravy komunikací, 
mateřských škol, základních škol a dalších objektů. Například vybudování chodníku a 
veřejného osvětlení podél silnice ev. č. III/02220 – průtah do Starého Dražejova, osvětlení 
přechodů v ulici Na Ohradě a v ulici Bezděkovská. Dále o provedení zpevněné plochy podél 
oplocení hradního safari v areálu národní kulturní památky hrad Strakonice nebo výměnu 
jídelního výtahu v MŠ v ulici A. B. Svojsíka.  
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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, stavebních parcel, budov, bytových jednotek a nebytových 
jednotek. Dále zajišťuje výkup nemovitostí, a to zejména pozemků od fyzických 
a právnických osob např. pro výstavbu komunikací, cyklostezek, chodníků a lokalit 
potřebných pro další rozvoj města. V roce 2013 byl dokončen výkup pozemků pro stavbu 
„I/22 Strakonice“, tzv. Severní dopravní půloblouk, který  byl zahájen v roce 2011. 

Bylo prodáno celkem 11 bytových jednotek v celkové hodnotě 6,1 mil. Kč, přiděleno bylo 
celkem 48 bytových jednotek do nájmu.  

Dále bylo uzavřeno 14 nájemních smluv na pronájem nebytových prostor ve výši 0,2 mil. Kč. 
Příjem za pronájem všech nebytových prostor představoval v roce 2013 částku ve výši 
6,5 mil. Kč.  

V roce 2013  bylo rovněž uzavřeno 20 nových nájemních smluv na pronájem pozemků 
ve výši  0,8 mil. Kč. Příjem za pronájem všech pozemků v roce 2013 byl ve výši 3,2 mil. Kč.  

V souvislosti s výpůjčkami nemovitostí bylo v roce 2013 uzavřeno celkem 13 smluv 
o výpůjčce.  

Byly prodány pozemky v celkové hodnotě 5,5 mil. Kč, z této částky bylo 5,2 mil. Kč za prodej 
6 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Na Muškách.  

Vykoupeny a převedeny bezúplatným převodem na město Strakonice byly pozemky 
v celkové hodnotě 1,9 mil. Kč.  

Celkový příjem za prodej nemovitostí ve vlastnictvím města byl v roce 2013 ve výši 11,6 mil. 
Kč a za pronájem ve výši 9,7 mil. Kč, celkem 21,3 mil. Kč.  

 

Mezi další činnosti oddělení patří i zajišťování hospodaření v lesích města Strakonice, 
přičemž z prodeje dřevní hmoty bylo v roce 2013 získáno 1,6 mil. Kč, do pěstebních 
a těžebních prací bylo investováno 0,8 mil. Kč.   

 

Prodej a pronájem majetku 

Prodej v mil. Kč Pronájem v mil. Kč 

byty 6,1 nebytové prostory 6,5 

pozemky 5,5 pozemky 3,2 

stavby a budovy 0   

celkem 11,6 celkem 9,7 

Tab. 17 : Prodej a pronájem majetku 
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Odbor rozvoje 

Vedoucí: Ing. Arch. Marta Slámová 

Počet zaměstnanců: 11 

 

Odbor rozvoje vykonává činnosti na úseku samostatné působnosti, do nichž spadá práce 
architekta města, oblast externího financování a částečně oblast územního plánování. 

Na úseku územního plánování odbor vykonává agendu v přenesené působnosti pro správní 
území obce s rozšířenou působností pro 69 obcí vč. města Strakonice. 

Oddělení ú řad územního plánování 

 

Činnost oddělení Úřadu územního plánování v roce 2013 

Schválení 2 územních studií – Podskalí I a Dražejov 
D11 Územně plánovací dokumentace 

pro město Strakonice 
Projednání změn územního plánu města 

Vydání 4 nových územních plánů 

Přešťovice, Katovice, Přechovice, Volyně 

Vydání 1 změny územního plánu 

Štěkeň Územně plánovací dokumentace 
pro obce v ORP Strakonice Projednání územně plánovací dokumentace pokračuje 

v obcích: 

Řepice, Nebřehovice, Rovná, Radošovice, Mečíchov, 
Čestice, Drážov, Hlupín, Miloňovice, Skály, Slaník, 
Velká Turná, Dřešín, Jinín, Malenice 

Územně analytické podklady Příprava třetí úplné aktualizace pro rok 2014 

Tab. 18 : Činnost úřadu územního plánování 
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Architekt m ěsta 

Činnost architekta města v roce 2013 

Realizace Rákosníčkova hřiště od společnosti Lidl za 1,5 mil. Kč na základě 
veřejného hlasování 

Realizace dětského hřiště Hajská 

Doplnění stávajících dětských hřišť o nové herní prvky (Podsrp) 

Průběžné osazování nových laviček po městě 

Realizace nové vánoční výzdoby (koule na vánoční strom na Velkém náměstí) 

Městský 
mobiliář 

Realizace světelné dekorace na sloupu veřejného osvětlení v prostoru městské 
tržnice u kostela sv. Markéty 

Ing. arch. Danou Zákosteleckou byla zpracována urbanistická studie Mlýnská, 
která vznikala na základě veřejného projednání s občany 

Projekty 
Ing. arch. Janem Rampichem byla zpracována architektonická studie Přestavba 
spojovacího krčku na ZŠ Dukelská 

Tab. 19 :  Činnost architekta města v roce 2013 

Oddělení rozvoje 

V průběhu roku 2013 odbor rozvoje ve spolupráci s ostatními odbory Městského úřadu 
Strakonice připravil a podal celkem 24 projektových žádostí o podporu rozvojových záměrů 

města do různých dotačních titulů. Z toho směřovalo 11 do programů Evropské unie, 3 do 
státního rozpočtu, 3 žádosti do nadačních fondů a 7 na adresu Jihočeského kraje. Co se 
úspěšnosti týče pak 13 projektových žádostí bylo schváleno, 5 bylo zamítnuto a o osudu 6 
žádostí dosud není rozhodnuto. 

Celkový objem požadovaných dotací za rok 2013 přesáhl 91 mil. Kč, přičemž přiděleno bylo 
více než 51,5 mil. Kč (u 6 podaných žádostí však nebylo do data zpracování tohoto souhrnu 
rozhodnuto o přidělení/nepřidělení požadovaných finančních prostředků).  

Mezi nejvýznamnější žádosti o dotace, jež byly v roce 2013 podány (některé již i komplet 
zrealizovány) patří: 

� Zateplení a výměna oken MŠ Lidická, Strakonice 
� Zateplení a výměna oken školní jídelny ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice 
� Komunikační napojení nové části průmyslové zóny Jelenka ve Strakonicích 
� Stavební úpravy budov Městského úřadu Strakonice – I. etapa 
� Revitalizace strakonického hradu – II. etapa 
� Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu, Strakonice 
� Realizace energetických úspor v objektu Sportovní haly STARZ, Strakonice 
� Zateplení a výměna oken MŠ Spojařů, Strakonice 
� Podpora technického vzdělávání na základních školách ve Strakonicích 
� Strakonice – pilotní projekt separace biologicky rozložitelných odpadů 
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Tab. 20 : Přehled žádostí o dotace 

 

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 pochybení může 
znamenat krácení dotace, event. její úplné odebrání. Projekty podpořené 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 25 projektů.  

V roce 2013 odbor rozvoje pokračoval v administraci tzv. Integrovaného plánu rozvoje města 
Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“), z něhož lze získat nemalé finanční prostředky 
na revitalizace veřejných prostranství či regenerace bytových domů nacházejících se ve 
vymezené deprivované zóně. V roce 2013 byla vyhlášena poslední – pátá výzva na 
regenerace bytových domů, v jejímž rámci bylo mezi 23 vlastníků bytových domů rozděleno 
celkem 14,5 mil. Kč. Současně řada úspěšných žadatelů z předcházejících kol pokračovala 
ve fyzické realizaci svých projektů, která musí být definitivně ukončena nejdéle do 30.6.2015. 
V roce 2013 byly rovněž dovedeny do zdárného konce 2 projekty na revitalizaci veřejných 
prostranství na sídlišti Mír, které tak postupně získává novou příjemnější tvář. 

 

Zdroj 
Podané 
žádosti 

Schválené 
žádosti 

Nerozhodnu
té žádosti 

Požadované 
finance 

Získané 
finance 

Jihočeský kraj 7 4 - 747 326 459 620 

OP Životní 
prostředí 

6 2 4 25 776 097 6 506 082 

Regionální 
operační 
program 

5 4 1 32 533 409,75 28 400 776,75 

Nadace ČEZ 1 0 - 1 348 680 - 

Nadace 
Jihočeské 
cyklostezky 

2 2 - 30 000 18 800 

Ministerstvo 
financí ČR 

1 1 - 16 205.000 16 205.000 

Ministerstvo 
dopravy ČR 

1 0 - 14 306.000 - 

Státní fond 
životního 
prostředí ČR 

1 - 1 441 408 - 

CELKEM 24 13 6 91 387 920,75 51 590 278,75 
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Další činností, kterou se oddělení rozvoje zabývá, je zajištění administrace Programu obnovy 
venkova pro ORP Strakonice. Za rok 2013 se v této oblasti podařilo podat celkem 102 
žádostí, které byly schváleny v objemu 12.714.000,- Kč. Počet schválených žádostí je již 
tradičně nejvyšší z celého Jihočeského kraje (viz GRAF níže).  

ROZDĚLENÍ ŽÁDOSTÍ POV DLE OPAT ŘENÍ

5%

28%

6%

61%

Opatření č. 1: Dotace na akce
programů obnovy venkova
(Schválená částka 8.353.000,-)

Opatření č. 2: Dotace na činnost
mikroregionu a školy obnovy
venkova (Schválená částka
543.000,-)
Opatření č. 3: Dotace na zpracování
integrovaných projektů venkovských
mikroregionů (Schválená částka
2.724.000,-)
Opatření č. 4: Dotace úroků z úvěrů
(Schválená částka 1.094.000,-)

 

Graf č. 7 : Rozdělení žádostí o dotaci 

 

V roce 2013 pokračovala ve své činnosti Komise pro rozvoj města, která se schází průměrně 
jednou za dva měsíce a zabývá se koncepčními záležitostmi dalšího rozvoje města 
Strakonice. 
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Odbor školství a cestovního ruchu 

Vedoucí: Ing. Libuše Řeřábková 

Počet zaměstnanců: 11 

Oddělení školství 

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2013/2014 potvrdily předpoklad, že počet zájemců 
o umístění dětí ve Strakonicích se po letech ustálil a odpovídá zhruba počtu uvolněných 
míst. Důvodem je zejména demografický vývoj. Mateřské školy ve Strakonicích tak byly 
schopny po několika letech přijmout všechny děti bez nutnosti dalšího navyšování kapacity. 

Změnami v legislativě byla zrušena povinnost vzájemné úhrady neinvestičních výdajů mezi 
obcemi. V souvislosti s účinností těchto změn byly vypovězeny stávající smlouvy a současně 
byla obcím nabídnuta spolupráce v podobě nových smluv o umístění dětí v mateřských 
školách ve Strakonicích. Nové smlouvy s městem uzavřelo celkem 42 obcí.  

Společnost ČZ a.s. přispěla na umístění dětí svých zaměstnanců částkou 106 tisíc korun. 

Zřizovatel se v souladu se školským zákonem rozhodl nevyhlásit konkurz na vedoucí 
pracovní místo ředitelky Mateřské školy U Parku a ve funkci byla radou města potvrzena 
paní Jana Čechová. 

 

Mateřské školy z řizované m ěstem Strakonice 

Tab. 21 : mateřské školy zřizované městem Strakonice 

 

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

 Počet dětí ve školce 

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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Vlna silnějších ročníků se v r. 2013 začala  naplno projevovat i v základních školách. 
Celková naplněnost vykazuje rostoucí tendenci. Z důvodu trvalého zájmu byla od 1. 9. 2013 
navýšena kapacita školní družiny při ZŠ Poděbradova a kapacita školní družiny při ZŠ 
Dukelská.  

V souvislosti s ukončením členství rodičů žáků 9. ročníků se uskutečnily doplňovací volby do 
školské rady při ZŠ F.L.Čelakovského a při ZŠ Povážská Strakonice. 

Pokračovalo úspěšné čerpání prostředků z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost – EU peníze školám a z dalších projektů a rozvojových programů.  

Radou města byl na základě výsledků konkurzního řízení ředitelem ZŠ Poděbradova od 1. 
srpna 2013 jmenován  Mgr. Jiří Johanes. Dosavadní ředitel školy Mgr. Josef Mráz požádal 
radu města o uvolnění z funkce. 

 

Základní školy z řizované m ěstem Strakonice 

 

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

 Počet žáků ve škole 

ZŠ Dukelská  857 897 906 

ZŠ F. L. Čelakovského 464 462 472 

ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad 395 387 417 

ZŠ Povážská  275 285 279 

CELKEM 1 991 2 031 2 074 

Tab. 22 : Základní školy zřizované městem Strakonice 

 

K některým změnám oproti r. 2012 došlo rovněž v oblasti financování škol a školských 
zařízení ze státního rozpočtu. Objem mzdových prostředků byl v r. 2013 snížen o zhruba 
1 %, školám a školským zařízením nebyly již samostatně stanoveny ukazatele mzdových 
prostředků zvlášť pro pedagogické a ostatní zaměstnance. V důsledku legislativních změn 
došlo ke zvýšení normativu na děti s omezenou délkou docházky v mateřských školách, část 
dotace na asistenty pedagoga byla zahrnuta do normativního rozpočtu. Vlivem toho byly 
krajské normativy sníženy oproti r. 2012 o 1,59 %. Ostatní neinvestiční výdaje byly naopak 
navýšeny o více jak dvojnásobek. 

Ve srovnání s r. 2012 významně poklesl počet projednávaných přestupků za nedocházku 
žáků do základní školy.  
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Oddělení cestovního ruchu  

V oblasti cestovního ruchu se oddělení podílelo na přípravě podkladů pro novou Koncepci 
cestovního ruchu Jihočeského kraje 2014-2020.  

 

Městské informa ční centrum 

Městské informační centrum v roce 2013 navštívilo 6 839 lidí 
převážně z České republiky. Během roku vyřídilo MIC 639 e-
mailových dotazů a 253 prostřednictvím České pošty, s. p.. Do 
statistiky nejsou zahrnuti lidé, kteří využívali informace nabízené 
ve vstupní hale infocentra nebo si koupili vstupenky 
v samoobslužném kiosku.  

Na telefonní ústředně + 420 383 700 111 bylo odbaveno 4 178 
hovorů. 

S novou jednotnou klasifikací podle standardu agentury 
CzechTourism a Asociace turistických informačních center 
České republiky bylo změněno i logo infocenter.  

 

Infocentrum pro seniory 

Infocentrum pro seniory bylo nově otevřeno 12. prosince 2013. 
Nachází se v centru města na adrese U Sv. Markéty 58. 
Infocentrum se stalo součástí oddělení cestovního ruchu. (Více 
čtěte Rada seniorů) 

 

Prezentace m ěsta a publika ční činnost 

 Strakonice se v roce 2013 zúčastnily čtyř veletrhů cestovního 
ruchu: Regiontour Brno, Holiday World Praha, Jihočeský 

kompas České Budějovice, ITEP Plzeň. 

 Formou prezentace bylo město představeno v rámci kampaně Poznejte regiony České 
republiky, dále na soutěži Autodesk Academia Design ve Strakonicích a v rámci Týdne 
jižních Čech v Praze. V měsíci červenci byl na trase Praha – Strakonice umístěn billboard 
s vyobrazením strakonického hradu (Strakonický hrad, perla na řece Otavě). 

Na propagačních materiálech byly již užívány QR kódy. 

 

Zpravodaj m ěsta Strakonice  

Vydáno bylo 12 čísel v rozsahu 150 stran, 10 stran textových příloh a vánoční přílohy 
ve formě barevných pohlednic, kalendáříku a vizitek. Od května je vydáváno 10 650 kusů.  
Vydán byl rovněž devátý díl publikace Ohlédnutí za sportem 2012 Strakonice.   

  

Obr. 28 : Certifikát MIC od 
agentury Czech Turism 
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Akce p řipravované odd ělením CR 

 

Ohňostroj – 1. 1. 2013 

První novoroční 
odpoledne začalo již 3. 
ročníkem plavání 
otužilců v řece Otavě, 
kterou pořádá Klub 
otužování při plaveckém 
oddílu TJ Fezko 
Strakonice. Samotnému 
ohňostroji přihlíželo 
zhruba 10 000 diváků. 

 

Společenský ve čer pro 
záchraná ře – 20. 2. 
2013 

Večer je poděkováním 
za práci všech složek 

integrovaného 
záchranného systému a lidem, kteří se aktivně podíleli na záchraně lidských životů. Ocenění 
bylo předáno třem občanům. Večerem provázela kapela City band z Českých Budějovic.  

 

Masopustní zvyky 

Prvním rokem se 16. února 2013 konala akce Masopustní zvyky. Cílem bylo dostat 
masopustní veselí do města, protože do této doby se tradice udržovala jen v okolních 
obcích. Dětští zastupitelé spolu se 
žáky literárně-dramatického oboru 
ZUŠ i dobrovolníky z řad 
veřejnosti vytvořili masopustní 
průvod, který vycházel ze 
strakonického hradu. Dále 
pokračoval přes Palackého 
náměstí k radnici. Zde průvod 
přivítala místostarostka, nabídla 
maškarám tradiční masopustní 
koblihy a poté jim předala 
symbolický klíč, který otevřel brány 
města pro veselení a radovánky.  
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Strakonické vítání léta, zahájení turistické sezóny  -  27. 4. 2013 

Strakonické vítání léta se na 
strakonickém hradě konalo již 
podesáté a přilákalo rekordní 
počet účastníků. Na tři trasy 
dlouhé 13, 35 a 54 kilometrů 
se vydalo celkem 194 
cyklistů.Také o soutěž pro děti 
- Pochod kapra Jakuba - byl 
velký zájem, zapojilo se do ní 
195 dětí.  Na pódiích na 
druhém nádvoří se vystřídali 
profesionální umělci, zdejší 
tanečníci z klubu RM Dance a 
taneční kroužky DDM. Nejmenší potěšila pohádka divadla Kos Jak se Janek nemohl 
rozhodnout, ale i vystoupení kouzelníka Pavla Kožíška. Klaun Fíla učil děti žonglovat a 
program pak zakončil koncert Ivana Mládka a jeho Banjo Bandu, na nějž si počkalo kolem 
300 lidí. 

 

Procházka m ěstem - 23. 6. 2013   

Letos za magického úplňku ožily historické stavby 
spolu s významnými postavami z místních dějin. 
Průvodkyněmi tentokráte byly dvě městské 
paničky. Trasa vedla od  bývalého městského 
opevnění pod Rennerovými sady, přes Palackého 
náměstí až ke Stonehenge, kde byla přichystána 
velká vatra a ohňová show. Cestou jste mohli 
potkat např. Jana III. z Rožmberka, F. L. 
Čelakovského,  Josefa Skupu, Aloise Křešničku 
nebo císaře Františka Josefa. 

 

Výstava Na svatého Václava pou ť radost 
rozdává  18. 9. – 18. 10. 2013 

Město Strakonice ve spolupráci s firmou 
Tříska,  DDM Strakonice a Muzeem 
středního Pootaví Strakonice vyhlásilo 
výtvarnou soutěž Na svatého Václava pouť 
radost rozdává. Přihlášeno do ní bylo 147 
prací od více než 350 autorů. Nejlepší díla 
vybírala porota a vítězové si převzali ceny 
na slavnostní vernisáži výstavy. 
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Václavská pou ť - 27.- 29. 9. 2013 

V sobotním hudebním programu na parkovišti 
pod nemocnicí vystoupila např. skupina Brouci 
Band – The Beatles Revival. V neděli tradičně 
Prácheňáček, kapela Parkán a dechová kapela 
Nektarka. 

 

Slavnostní zahájení adventu – 1. 12. 2013 

Tématem výtvarné soutěže na rok 2013 bylo 
Vánoční zvonění. Do soutěže bylo přihlášeno více než 190 děl. O vítězích rozhodla i letos 
veřejnost svými hlasy.  V infocentru se sešlo přes 500 hlasovacích lístků, což byl zatím 
největší počet hlasujících. Tradiční vyhlášení vítězů proběhlo na Velkém náměstí, kde sehráli 

představení herci z Divadelního spolku 
Čelakovský. Poté následoval zvonkový 
průvod na hrad. Po zapálení 1. adventní 
svíce v kostele sv. Prokopa zahrál 
písecký flétnový soubor Travers kvartet. 
V Rytířském sále byl pro nejmenší 
připraven program jihlavského 
Bobodivadla. Bílý medvěd rozdával 
dětem v průvodu bonbony a na II. 
nádvoří se mohly vyfotit s ledovou 
královnou. 

 

Česko zpívá koledy – 11. 12. 2013 

Na Velkém náměstí u vánočního stromu zpívaly nejznámější koledy pěvecké sbory Hlasoň a 
Fere Angeli i Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice. Akce byla připravena ve spolupráci se 
Strakonickým deníkem.  

 

Společná setkání u velkého adventního v ěnce - 1., 8., 15. a 22. 12. 2013 

Obří adventní věnec ozdobil prostory před obchodním domem Prior. Pravidelně každou 
adventní neděli se zde konala krátká setkání doprovázená kulturním programem. Sváteční 
slovo a rozsvícení adventní svíčky bylo doprovázeno Pěveckým sborem Gymnázia 
Strakonice, Pěveckým sborem ZŠ Dukelská, pěveckým sborem ZŠ Povážská a Hudební 
školou Yamaha nebo volným sdružením pěvců rorátů ze ZŠ Čelakovského. 
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Odbor vnit řních v ěcí 

vedoucí odboru : Mgr. Martina Kotrchová 

Počet zaměstnanců : 15 

 

Odbor vnitřních věcí zajišťuje zejména výkon státní správy obce s rozšířenou působností, tj. 
v rámci přenesené působnosti plní úkoly státu v oblasti veřejné správy na úseku matrik, 
evidence obyvatel, cestovních dokladů, občanských průkazů a přestupkového řízení u 
přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. V rámci samostatné 
působnosti pak zabezpečuje některé činnosti především oddělení matrik. 

Oddělení matrik 

Oddělení vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí pro matriční obvod Strakonice 
s 24 obcemi a dále zajišťuje kontrolní a metodickou činnost pro matriční úřady ve správním 
obvodu. Na oddělení se vydávají rodné, oddací a úmrtní listy a jejich duplikáty. Do 
matričních knih se zapisují všechny matriční změny. Vystavují se zde také osvědčení pro 
církevní svatby a právní způsobilost k uzavření manželství, nabírají se žádosti o vydání 
osvědčení o státním občanství ČR. 

Pracovníci zajišťují svatební obřady v prostorách městského úřadu a strakonického hradu 
nebo na jiném vhodném místě a slavnostní obřady jako např. vítání občánků. V roce 2013 
bylo přivítáno 262 dětí. Rodiče při této příležitosti obdrželi poukázku na 5000 Kč. Při 
dovršení 70 let jsou občanům města zasílána písemná blahopřání a jubilantům, kteří dovrší 
75, resp. 80 let a všem starším jsou každý rok předávány dárkové balíčky v hodnotě 300 Kč. 
V loňském roce takto bylo obdarováno 1026 občanů Strakonic.  

Současně se na oddělení matrik provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a 
ověřování pravosti podpisu. Je zde dostupná služba Czech Pointu, ze které se poskytují 
výpisy z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, z bodového systému 
řidiče, z insolvenčního rejstříku, formuláře živnostenského rejstříku a další. Provádí se 
autorizovaná konverze dokumentů a agenda datových schránek. 

 

Statistika matri čních událostí 

 

Událost Rok 2013 

Narození 698 

Otcovství 184 

Sňatky 110 

Úmrtí 533 

Vidimace a legalizace 4 922 
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Oddělení evidence obyvatel, ob čanských pr ůkazů a cestovních doklad ů 

Na úseku evidence obyvatel se evidují všichni občané ČR hlášení ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností a v informačním systému se k nim vedou veškeré změny trvalého 
pobytu, změny rodinného stavu a jiné. Vede se evidence domů celého správního obvodu 
včetně čísel popisných a evidenčních. Evidence obyvatel pak dohledává a odstraňuje 
nesoulady v Informačním systému evidence obyvatel (ISEO) a na žádost obyvatele 
poskytuje údaje z ISEO.  

Ohlašovna je povinna zapisovat veškeré údaje o změně trvalého pobytu do ISEO přes 
Czech POINT. Ohlašovna obyvatel vede na návrh správní řízení o zrušení trvalého pobytu 
občana. Každým rokem se zvyšuje počet občanů s adresou místa pobytu na ohlašovně, 
v roce 2013 to bylo 566 občanů. Agenda ohlašovny pobytu eviduje všechny obyvatele 
přihlášené k pobytu ve městě, k 31. 12. 2013 byl počet obyvatel 22 727, z toho mužů 10 918, 
žen 11 809, s věkovým průměrem 40,5, resp. 43,64 let. 

V roce 2013 se do města Strakonice přistěhovalo 414 občanů, 704 se přestěhovalo v rámci 
obce a 464 se odstěhovalo, narodilo se 255 a zemřelo 235 občanů města. 

 

Přehled po čtu obyvatel ve Strakonicích a m ěstských částech  

 

Části města Počet obyv. v částech města 

Strakonice I. 13 902 

Strakonice II. 4 769 

Přední Ptákovice 2 312 

Dražejov 1 348 

Modlešovice 183 

Hajská 57 

Střela 75 

Virt 81 

Tab. 23 : Přehled počtu obyvatel ve Strakonicích 

 

Od 1. ledna 2012 se zcela změnil způsob a podmínky vydávání občanských průkazů i 
podoba občanského průkazu. Nově se vydává e-občanský průkaz se strojově čitelnými údaji 
a s kontaktním 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.  

Nový systém výdeje e-OP umožňuje vydat e-OP pomocí off-line pracoviště osobám, které 
jsou imobilní a mají zákonný důvod k výměně OP. Při převzetí občanského průkazu nový 
systém požaduje zadání bezpečnostního osobního kódu, tzv. BOK. Od roku 2012 jsou 
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využívána dvě nová výdajová  pracoviště, na kterých je možné pořizovat a vydávat e-OP a 
vydávat e-pasy. 

Od roku 2006 se vydávají cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a nosičem dat 
s biometrickými údaji a cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat 
s biometrickými údaji (typ blesk). Žádosti občanů o cestovní doklad v zahraničí se vyřizují 
elektronickou cestou prostřednictvím zastupitelských úřadů. 

Na tomto oddělení se rovněž provádí vidimace a legalizace a je zde také dostupná služba 
Czech Pointu. 

Oddělení EO, OP a CD zůstává umístěno v budově ve Smetanově ulici. 

Přestupkové řízení 

Zde se projednávají přestupky proti občanskému soužití, majetku a veřejnému pořádku a 
dále přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Vyřizují se 
stížnosti a vypracovávají posudky v součinnosti se soudy a ostatními orgány při výkonu 
uložených trestů obecně prospěšných prací. 

Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv se projednávají přestupky občanů z okolních 
40 obcí. Reaguje se na podněty orgánů Policie ČR, městské policie, třetích osob, případně 
na konkrétní zjištění úředníka. V roce 2013 bylo projednáno celkem 468 přestupků a na 
pokutách bylo uloženo 185 600 Kč. 

 

Nejčastější p řestupky 

 

Přestupek Podíl v % 

proti občanskému soužití 42 % 

proti majetku 38 % 

proti veřejnému pořádku 16 % 

ostatní přestupky 4 % 

Tab. 24 : Přehled přestupků 

Právník 

Právník na odboru vnitřních věcí zajišťuje od 1. září 2013 mimo jiné také vymáhání 
peněžitých i nepeněžitých plnění uložených orgány města, odbory MěÚ a městskou policií. 
Agenda zahrnuje úkony související s vymáháním pohledávek, jako např. zasílání výzvy 
k plnění, povolování splátek, posun splatnosti, pořizování exekučních návrhů, přihlašování 
k insolvenčnímu řízení, dědickému řízení apod.    
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Odbor životního prost ředí 

Vedoucí: Ing. Jaroslav Br ůžek 

Počet zaměstnanců : 14 

 

Odbor životního prostředí provádí výkon přenesené působnosti ale i výkon samosprávy 
města Strakonice. V samosprávných činnostech se zabývá především správou městské 
zeleně, odpadovým hospodářstvím města, hradním Safari  a provozem psího útulku. Nemalá 
pozornost je věnována i ekologické výchově, která je každý rok zaměřena na určité téma. 
Odbor životního prostředí je rozdělen do třech samostatných oddělení. 

Oddělení ekologie krajiny 

Uplynulý rok byl ve znamení rozkvetlé louky ve Strakonicích, která svým umístěním a 
vzhledem potěšila mnoho místních, ale i turistů a projíždějících. Šlo o společný projekt se  
zahradnickou fakultou Mendlovy univerzity v Lednici, který se setkal s velkým úspěchem.  

Dalším počinem tohoto oddělení je účast ekologického projektu „Putování románovou 
krajinou“ v soutěži Jihočeská ratolest, kde se umístil na prvním místě. Předchozí cyklus 
ekologických projektů uskutečněných v letech 2003 – 2012 obdržel ocenění Ministerstva 
životního prostředí (Cena krajiny České republiky – 1. místo) a mimořádné ocenění plus 2. 
místo v soutěži Evropská cena krajiny, vyhlašované Radou Evropy ve Štrasburku.  

Ekologicko osvětový projekt Putování románovou krajinou 2013 byl součástí  cyklu projektů 
vyhlášených na roky 2013 – 2018 pod názvem Zahradou poznání. Podstatou projektů nejsou 
a nebudou pouze vědomostní soutěže pro mládež a širokou veřejnost, ale i například 
výsadba původních odrůd ovocných dřevin do krajiny v návaznosti na významné osobnosti 
regionu.  

V loňském roce byl opět zaznamenán nárůst počtu žádostí o pěstování energetických rychle 
rostoucích dřevin na orné půdě. Rovněž došlo k některým úpravám zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, které znamenaly mimo jiné nová pravidla 
v povolování kácení dřevin rostoucích mimo les.  

Opět přibylo případů týrání zvířat, což vedlo k navýšení agendy na úseku ochrany zvířat proti 
týrání. Na úseku myslivosti byly schváleny nové smlouvy mezi honebními společenstvy a 
mysliveckými sdruženími. V rámci této obnovy vznikly i dvě nové honitby. Rovněž byla 
povolena celá řada mimořádných odstřelů vysoké, černé a mufloní zvěře i kormoránů. 
Jednalo se především o odstřely z důvodu působení značných škod na zemědělských 
pozemcích, resp. rybnících.  Došlo ke stabilizaci lesních porostů ve vztahu k ohrožení 
lýkožroutem smrkovým. 

Významná je také prezentace práce Technických služeb Strakonice  a města  aktivní 
přednáškovou činností na odborných konferencích.  

V letošním roce se pracovníci odboru životního prostředí na žádost pořádajících institucí 
zúčastnili jako přednášející těchto konferencí: 

� květen 2013,  Praha, konference SZKT „Význam a postavení záhonu ve veřejném 
prostoru“,  
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� srpen 2013,  Litoměřice, Národní arboristická konference „Strom pro život, život pro 
strom“, 

� říjen 2013, Havířov, konference „Zelená města“, 
� listopad 2013, Luhačovice, Dny zahradní a krajinářské tvorby (prezentace prvenství 

města Strakonice v rámci republiky v realizaci letničkových záhonů zakládaných 
přímým výsevem). 

Oddělení ochrany prost ředí 

 

Vývoj odpadového hospodá řství v letech 2011 – 2013 

 

Komodita odpadu (v tunách) r. 2011 r. 2012 r. 2013 

komunální odpad celkem  7 011,33 6 838,26 6 644,41 

směsný komunální odpad 4 612,44 4 660,62 4 481,78 

tříděný odpad celkem 1 197,74 1 154,00 971,34 

vytříděný papír 573,5 489,94 434,21 

vytříděný plast  273,61 299,19 274,15 

vytříděný tetrapack 14,69 13 7,5 

vytříděné sklo 335,94 347,47 255,48 

Tab. 25 : Vývoj odpadového hospodářství v letech 2011 - 2013 

 

Odbor životního prostředí připravil novou obecně závaznou vyhlášku o systému 
shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
systému nakládání se stavebním odpadem. 

Probíhal sběr textilu pro Diakonii Broumov pro humanitární účely (kontejner je umístěn u 
vlakového nádraží), přičemž množství sebraného textilu za rok  2013 bylo 26,9 tuny  a sběr 
kuchyňských olejů z domácností činil 0,6 tuny. 

Za úklid černých skládek na pozemcích ve vlastnictví města bylo vynaloženo 77 847 Kč.  

Město Strakonice se, díky občanům, umístilo v soutěži Jihočeši třídí odpady 2013 na čtvrtém 
místě.  

Oddělení ochrany prostředí spolupracovalo na projektu Strakonice čistější a krásnější a 
organizačně zajišťovalo akce k Evropskému týdnu mobility. 



  odbor životního prost ředí 

Výroční zpráva města Strakonice  str.71 z 81 

Oddělení vodního hospodá řství 

Oddělení řešilo v roce 2013 následky povodně, která postihla ORP Strakonice, přičemž 
samotným Strakonicím, a to i díky novým protipovodňovým opatřením, se povodeň vyhnula a 
nenapáchala žádné škody. Povodeň, která postihla ve dnech 1. až 11. června 2013 správní 
území Strakonice, zasáhla povodí řeky Volyňky a povodí řeky Otavy. K výrazným vzestupům 
hladin došlo i u menších vodních toků v důsledku  náhlých přívalových dešťů tzv. bleskových 
povodní,  zejména u Novosedelského a Sousedovického potoka. Poškozena byla 
infrastruktura, došlo k poškození mnoha silnic a vymletí cest. 

Z důvodu bezprostředního ohrožení životů, zdraví a majetku a k vytvoření podmínek pro 
provádění záchranných a likvidačních prací a plnění neodkladných úkolů spojených 
s řešením krizové situace nastalé v důsledku dosažení III. stupňů povodňové aktivity na 
tocích byl dne 2. 6. 2013 od 20 hodin vyhlášen rozhodnutím hejtmana Jihočeského kraje 
stav nebezpečí pro území části Jihočeského kraje. Rozhodnutím vlády České republiky byl 
dne 2. 6. 2013 od 21 hodin do odvolání vyhlášen nouzový stav. Stav nebezpečí a nouzový 
stav byly zrušeny dnem 19. 6. 2013. 

Následně prováděl vodoprávní úřad ve spolupráci s krizovým oddělením ve správním území 
sčítání vzniklých škod. 

 

 

Obr. 29: Zeleň ve Strakonicích
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Odbor obecní živnostenský ú řad      

Vedoucí: Bc. Jana Vadlejchová 

Počet zaměstnanců: 9 

      

Odbor obecní živnostenský úřad vykonává státní správu s působností obce s rozšířenou 
působností na úseku živnostenského podnikání, registruje zemědělské podnikatele, vede 
živnostenský rejstřík, provádí  kontrolní a dozorovou činnost na úseku ochrany spotřebitele, 
kontroluje dodržování živnostenského zákona a plnění ustanovení zvláštních právních 
předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání. 

Počet podnikatelů v našem správním obvodu je dlouhodobě stabilizován. V celkovém počtu 
podnikajících osob došlo k drobnému nárůstu. Struktura i počet podnikatelů v našem 
správním obvodu odpovídá republikovému průměru. V souvislosti s hospodářskou krizí klesl 
počet nových ohlášení živnosti ze strany zahraničních podnikatelů. 

Registra ční odd ělení 

Změny živnostenského zákona a souvisejících předpisů vyvolaly rozsáhlé transformace 
živností v dotčených oborech. K 1. červnu 2013 skončila lhůta dopravcům, kteří byli povinni 
požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit potřebné doklady. Pokud by tak 
neučinili, živnostenský úřad byl povinen snížit rozsah provozované dopravy sankčně. 
Našemu odboru se osvědčilo osobní kontaktování jednotlivých dopravců a informování o 
povinnostech i dopadech změn. Výsledkem kampaně bylo pouze jediné správní řízení, kdy 
podnikatel nedbal na výzvu. 

Dne 1. října 2013 nabyl účinnosti zákon, kterým se nově upravily podmínky pro osoby 
podnikající ve výrobě a zpracování paliv a maziv a v distribuci pohonných hmot. Díky 
malému počtu osob provozujících uvedenou živnost byla zdárně dodržena i velmi krátká 
lhůta (1 měsíc) na provedení transformace. 

Co se týká počtu dotčených podnikatelských subjektů byly změny vyvolané novou právní 
úpravou výroby a prodeje lihovin nejrozsáhlejší. Od 17. října 2013 vydávají živnostenské 
úřady koncesi všem podnikatelům prodávajícím lihoviny konečnému spotřebiteli (smyslem 
právní úpravy bylo získat přehled o prodejcích uvedené komodity a následně i zvýšená 
ochrana spotřebitele před „černým“ prodejem a výrobou závadného alkoholu). 

Registrační oddělení pokračuje v klientském přístupu a v trendu odstraňování administrativní 
zátěže, řadu úkonů vykonává živnostenský úřad bezplatně, propojením se základními 
registry odpadly mnohé oznamovací povinnosti. Významným ulehčením je i možnost 
registrace u dalších úřadů prostřednictvím centrálního registračního místa, které je na všech 
živnostenských úřadech.  
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Vývoj po čtu podnikatel ů a živnostenských oprávn ění v letech 2011 – 2013 

 

 r.2011 r.2012 r.2013 

počet podnikatelů 8.502 8.435 8.449 

počet živ. oprávnění 12.031 9.506 12.467 

nově vzniklé oprávnění 610 510 546 

Tab. 26 : Vývoj počtu podnikatelů a živnostenských  oprávnění v letech 2011 – 2013 

Kontrolní odd ělení 

Kontrolní činnost živnostenského úřadu je zaměřena na ověření dodržování živnostenského 
zákona i předpisů souvisejících,  tzn. předpisů upravujících výkon živnosti.  

V uplynulém roce byla kontrolní a vyhledávací činnost živnostenského úřadu zaměřena na 
prodej alkoholu, dále také na kontrolu osob, které neoznámily změnu místa podnikání a 
kontroly se dotkly i osob, které měly místo podnikání na adrese ohlašovny obecního úřadu. 
V souvislosti se snížením počtu pracovníků kontrolního oddělení došlo sice ke snížení počtu 
kontrol, ale zjištěné nedostatky byly natolik závažné, že vedly k nárůstu rušení 
živnostenských oprávnění. Důsledkem sankčního zrušení živnostenských oprávnění je mimo 
jiné tříletý zákaz provozování živnosti ve stejném nebo příbuzném oboru.  

V polovině října loňského roku nabyla účinnosti novela živnostenského zákona, která zavádí 
tzv. zákaz řetězení živností. Novela byla zaměřena na praxi některých podnikatelů, kteří i 
přes sankční zrušení živnosti dál podnikali ve stejném či příbuzném oboru prostřednictvím 
jiného podnikatelského subjektu. Po novele se sankce a následně vzniklá překážka 
provozování živnosti zapisuje do živnostenského rejstříku a nemůže dojít k tomu, že by byl 
zákaz činnosti obcházen ohlášením na jiném úřadu. 

 

Kontroly provád ěné živnostenským odborem v letech 2011 - 2013 

 

 r. 2011 r.2012 r.2013 

počet kontrol  509 407 333 

sankčně zrušené oprávnění 11 13 18 

Tab. 27 : Kontroly prováděné živnostenským odborem v letech 2011 - 2013 

 

Ochrana spot řebitele 

Kromě už zavedené poradny pro spotřebitele, kdy jednou v měsíci dojíždí na živnostenský 
úřad pracovníci České obchodní inspekce a v rámci konzultačního dne radí spotřebitelům, 
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byl na živnostenském úřadu zaveden projekt „spotřebitelský ombudsman“. Tento projekt 
vznikl jako reakce na předváděcí akce a pomáhá zejména seniorům v případech, kdy na 
předváděcí akci neuváženě nakoupí předražené zboží. Pracovníci živnostenského úřadu 
spolupracují v rámci zmíněného projektu se spotřebitelskými organizacemi, radí, jak 
postupovat a snaží se o zjednání nápravy. Přesto stále platí, že předváděcím akcím je lépe 
se vyhnout. 

 

Cíle do r. 2014 

Chceme pokračovat v zahájeném trendu příjemného a přístupného úřadu, podnikatelé 
mohou náš odbor navštívit kterýkoliv den v týdnu a kromě podání živnostenskému úřadu 
mohou učinit podání směřující  k dalším státním orgánům. Samozřejmostí jsou i osobní 
konzultace.  

 

 
 

Obr. 30 : Nový tržní řád upravuje poměry na tržišti u kostela sv. Markéty



  Městská policie 

Výroční zpráva města Strakonice  str.75 z 81 

Městská policie 

Velitel: Milan Michálek 

Počet zaměstnanců: 27 

 

Početní stav strážníků se oproti předcházejícím rokům nezměnil. Na veřejný pořádek ve 
Strakonicích dohlíží i nadále šestadvacet strážníků. Činnost Městské policie Strakonice 
můžeme rozdělit na činnost preventivní a represivní. Celkově jsme za rok 2013 zaznamenali 
9228 čísel jednacích. 

V rámci prevence jsme po celý rok zajišťovali zvýšený dohled nad dodržováním veřejného 
pořádku a bezpečnosti při konání společenských, sportovních a kulturních akcí. Celoročně 
v ranních hodinách zajišťovali strážníci bezpečnost chodců, zvláště dětí, dohledem na 
přechodech v blízkosti škol. Organizovali jsme přednášky a ukázky naší činnosti 
v základních i mateřských školách. Mladší děti se hravou formou dozvěděly zásady 
bezpečného přecházení přes vozovku, jak se chovat na chodníku, jak při jízdě na kole, co 
dělat, když se ztratí, co při kontaktu s neznámými lidmi nebo při nálezu odhozené injekční 
stříkačky. Se staršími žáky jsme probírali pravidla silničního provozu i mezilidské vztahy 
s důrazem na prevenci šikany a také problematiku užívání omamných či návykových látek a 
jedů, včetně následků.  

Do oblasti prevence můžeme zahrnout i výsledky práce s kamerovým systémem. Více než 
sedm stovek událostí bylo odhaleno a řešeno díky kamerám. Kamerový systém je denně 
využíván a výsledky práce s kamerami téměř denně vyhodnocovány Policií ČR. Provádíme 
namátkové kontroly v domech, jejichž nájemci nás o tuto činnost požádají. Při preventivních 
kontrolách nalezli strážníci městské policie 85 nezajištěných vozidel. Bylo nalezeno a 
předáno k opravě téměř 800 komunikačních závad. Byly zajištěny více než dvě stovky 
nálezů, dále pět černých skládek, šest vraků a třiačtyřicet vozidel připomínajících vraky. Na 
základě poznatků či žádostí občanů jsme vyráželi k více než 1700 událostem. Do útulku bylo 
předáno 179 „psích tuláků“. U 204 majitelů psů jsme provedli kontrolu přihlášení psa.  

Co se týče hodnocení represe či spáchané trestné činnosti, předali strážníci na OO PČR 
sedmatřicet případů podezření z trestného činu. Téměř v polovině případů byl podezřelý 
strážníky dopaden a předán Policii ČR. Téměř 500 přestupků bylo zaznamenáno v oblasti  
veřejného pořádku. Na Policii ČR byly předány čtyři osoby, po nichž bylo vyhlášeno 
celostátní pátrání. Na úseku dopravy strážníci řešili téměř 4700 přestupků. Mezi přestupci 
nebyli jen řidiči motorových vozidel, řada akcí a kontrol byla zaměřena i na chodce, či 
cyklisty. 

V šesti případech jsme realizovali odvoz na záchytnou stanici do Českých Budějovic. 
V deseti případech hlídky městské policie poskytovaly první pomoc přímo na ulici. 
Bezpečnostní situace ve městě je pravidelně konzultována s Policií ČR. V následujícím 
období bude kladen důraz na aktivity v oblasti zabezpečování místních záležitostí veřejného 
pořádku. Městská policie se bude podílet na vytváření podmínek pro efektivní boj 
s vandalismem, a to v součinnosti s Policií ČR a dalšími zainteresovanými subjekty.   
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Přestupky řešené m ěstskou policií 

Rok 2010 2011 2012 2013 

Počet 3 895 4 086 4 201 4678 

Tab. 28 : Přestupky řešené Městskou policií v letech 2010 - 2013 

 

 

 

Obr. 31 : Ukázka činnosti městské policie v oblasti prevence 
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a něco navíc… 

Do jarního úklidu se zapojilo 127 dobrovolník ů 

Celkem 127 dobrovolníků se 11. dubna odpoledne zapojilo do jarního úklidu a uklízelo 
společně deset vybraných městských lokalit, které nejsou vhodné pro strojové čištění. Za 
dvě hodiny skončilo ve 110 pytlích celkem 3,3 tuny odpadků. Akce byla součástí projektu 
Strakonice čistější a krásnější. 

Slavnostní otev ření nízkoprahového za řízení CROSS  

Nové nízkoprahové zařízení pro děti a mládež CROSS bylo slavnostně otevřeno za účasti 
vedení města ve středu 27. března v objektu dílen bývalé školy v Lidické ulici 194. Jeho 
provozovatelem je občanské sdružení Prevent a sloužit bude především mladým lidem 
ohroženým sociálně nežádoucími jevy. 

Pro naše m ěsto rekordních 4 892 hlas ů 

  

Sout ěžní cyklus objevuje Strakonicko v dílech významných  umělců 

Byl zahájen rozsáhlý osvětový projekt s ekologickým a kulturním zaměřením Zahradou 
poznání, který volně navazuje na předchozí projekty připravované od roku 2003 odborem 
životního prostředí MěÚ. Jeho cílem je přiblížit významné osobnosti, jejichž pobyt nebo dílo 
je spjato s naším regionem. První část cyklu, která byla zaměřena na spisovatele a 
uskutečnila se pod názvem Putování románovou krajinou, vyhrála Jihočeskou ratolest 2013. 

Pracovníci ú řadu sázeli ovocné stromky 

Ovocný sad ze 30 stromků vznikl koncem října při cestě k rybníku Na Lepci za Starým 
Dražejovem. Jabloně a hrušně původních odrůd tam zasadila čtyřicítka dobrovolníků 
z Městského úřadu Strakonice. Vzniklo zde 16. zastavení, kde si ve stínu stromů budou moci 
„poutníci“ posedět na přírodní lavičce a přečíst si zajímavé informace o osobnostech 
Prácheňska. Byl tak zakončen ekologický projekt roku 2013 Putování románovou krajinou.  

Strakoničtí si vybojovali nové hřiště pro 
děti. V hlasovací soutěži pořádané v únoru 
obchodním řetězcem LIDL získalo naše 
město 4 892 platných hlasů a nechalo tak 
daleko za sebou soupeře ve všech 
kategoriích. Díky tomu má město nové 
Rákosníčkovo hřiště v hodnotě 1,5 milionu 
korun. Slavnostně otevřeno bylo 13. 
července. 
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Centrum dalšího vzd ělávání FF UK 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s městem Strakonice zde otevřela v říjnu 
regionální kancelář Centra dalšího vzdělávání. Pobočka sídlí v prostorách průmyslovky 
v Želivského ulici. Cílem projektu je nabídnout širokou škálu služeb v oblasti vzdělávání i 
volnočasových aktivit, včetně Univerzity třetího věku.  

Nový tržní řád přisp ěje k ochran ě spot řebitel ů 

K ochraně spotřebitelů před neseriózními obchodníky, podvodníky a nejrůznějšími „šizuňky“ i 
jejich manipulativními praktikami by měl přispět nový tržní řád pro město Strakonice účinný 
od 23. 8. 2013. Na svém 111. zasedání jeho vydání schválila rada města. 

Průzkum ukázal místa, kde si lidé žádají parkovací dom y 

Dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit zájem strakonické veřejnosti o vybudování 
parkovacích či garážovacích domů, uskutečnilo město Strakonice v období od počátku ledna 
do poloviny února. Do ankety se zapojilo 77 strakonických obyvatel. Nejžádanějším byl 
parkovací dům na terasách pod Hvězdou. 

Webové stránky p řátelské podnikatel ům 

Již třetí rok za sebou je z pohledu podnikatelů podpora webových stránek města 
www.strakonice.eu nejlepší v Jihočeském kraji. Vyplývá to z průzkumu, který každoročně 
pod názvem Město pro byznys pořádá týdeník Ekonom. 

Město se zapojilo do výzkumného projektu výsadby letn iček 

Rozkvetlý záhon lučního a polního kvítí u kruhové 
křižovatky mezi Píseckou a Ellerovou ulicí byl 
součástí výzkumného projektu Zahradnické fakulty 
MEDELU v Lednici, zaměřeného na realizaci 
letničkových záhonů metodou přímého výsevu. 
Nebývalý zájem veřejnosti dal vzniknout směsi pod 
názvem Strakonická louka, která bude v příštích 
letech zajímavým suvenýrem ze Strakonic. 

 

Vyhláška upravuje pohyb ps ů na veřejném prostranství 

Vymezené oblasti, kde se psi mohou pohybovat v doprovodu svých pánů pouze na vodítku, 
místa a situace, kdy pes musí mít kromě vodítka i náhubek jsou hlavními body, které 
vymezuje nová obecně závazná vyhláška č. 2/2013. Jejím cílem je především pomoci řešit 
problémy s volně pobíhajícími či nezvladatelnými psy nezodpovědných majitelů. Za porušení 
vyhlášky může ve správním řízení hrozit pokuta až 30 tisíc korun. 

Dar pro Volenice 

Celkem 4 400 korun vybrali mezi sebou zaměstnanci Městského úřadu Strakonice a předali 
je starostovi obce Volenice, jejíž osady byly zasaženy červnovými bleskovými povodněmi.  
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