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- Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Z á p i s 
ze 133. jednání Rady města Strakonice 
konané 8.2. 2006 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      6 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta 
                      pí Tomšovicová – místostarostka 

          členové RM: ing. Joza, ing. Šíp, MVDr. Vondřička,PhDr. Říhová 
                      ing. Tůma – tajemník 
 
Omluveni:    ing. Pavel – místostarosta 
 
Program: 
 
1) ) Dodatek č. 4  ke smlouvě  s ČSAD STTRANS a.s. Strakonice o zajištění MHD 2006  
                 Usnesení č. 110/2006 
2) MP - prodloužení smlouvy o skupinovém připojištění strážníků  

               Usnesení č. 111/2006 
3) Zápis z 1. jednání Komise pro tělesnou výchovu a sport, rozdělení finančních prostředků  
                 Usnesení č. 112/2006 
4) Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících  
    opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
                 Usnesení č. 113/2006 
5) Rozpočtové  opatření č.1  
                 Usnesení č. 114/2006 
6) Smlouva o zajištění závodního stravování 
                 Usnesení č. 115/2006 
7) „Otavská cyklistická stezka – informační body“Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5 – 1069 
                                                                                                                Usnesení č. 116/2006    
8) Smlouva o komisním prodeji vstupenek 
                 Usnesení č. 117/2006 
9) Nabídka - podpora informačních center JeTe 
                 Usnesení č. 118/2006 
10) Dotace ze státního rozpočtu v rámci SIPVZ pro MŠ a ZŠ 
                 Usnesení č. 119/2006 
11) ZŠ Dukelská – čerpání FKSP  
                 Usnesení č. 120/2006 
12) Majetkové záležitosti 
                  Usnesení č. 121/2006-č.130/2006 
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Zahájení jednání 
   133. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta ing. Pavel Vondrys v 15:35 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že jsou přítomni 4 členové RM, tudíž, že je usnášeníschopná. 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
1) Dodatek č. 4  ke smlouvě  s ČSAD STTRANS a.s. Strakonice o zajištění MHD 2006 
Usnesení č. 110/2006 (131/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy jako veřejné 
služby na území města Strakonice uzavřené se společností ČSAD STTRANS a.s. Strakonice. 
Cena přepravního výkonu pro rok 2006 se stanovuje ve výši 32,64 Kč/km, z toho 30,74 Kč 
činí provozní náklady a 1,90 Kč přiměřený zisk. 
Předpokládaná ztráta pro rok 2006 činí 3 847 500,- Kč při ujetí 171 000 km pro potřeby města 
Strakonice. 
Dotace bude dopravci poskytována v 12 měsíčních splátkách ve výši 320 625,- Kč vždy do 
15. kalendářního dne příslušného měsíce. Doplatek za leden bude uhrazen do 15. 2. 2006. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě 
 
2) MP -prodloužení smlouvy o skupinovém připojištění strážníků  
Usnesení č. 111/2006 (133/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením smlouvy o skupinovém připojištění strážníků za stávajících podmínek (roční 
pojistné 40.430,-Kč/rok) na období 5-ti let u Pojišťovny České spořitelny s možností 
výpovědi v ročních intervalech. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy 
 
3) Zápis z 1. jednání Komise pro tělesnou výchovu a sport, rozdělení finančních 
prostředků 
Usnesení č. 112/2006 (132/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání komise pro tělesnou výchovu a sport ze dne 24. 1. 2006  
II. Souhlasí 
s vyplacením níže uvedených příspěvků z prostředků na jednorázové sportovní akce: 
HC Strakonice 
- finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč na ceny při Jarním turnaji 2006 v ledním hokeji  
   mládeže 
- uděluje souhlas se záštitou města Strakonice nad výše zmíněným turnajem 
- uděluje souhlas s užitím znaku města Strakonice na tomto turnaji 
TJ ČZ Strakonice - oddíl neslyšících 
- finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč na ceny při Stříbrném poháru a Memoriálu Františka  
  Jílečka v kuželkách mužů a žen v kuželně Fezka Strakonice dne 20. 5. 2006  
David Čadek 
- finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na provozování motokrosu v roce 2006 
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Aeroklub Strakonice 
- finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč na ceny při Otevřeném mistrovství České republiky  
   v Para Ski 
- uděluje souhlas se záštitou města Strakonice nad výše zmíněným mistrovstvím 
- uděluje souhlas s užitím symbolů města (vlajky, znaku) na propozicích a výsledkových  
   listinách na tomto otevřeném mistrovství  
TJ ČZ Strakonice – oddíl házené 
- finanční příspěvek ve výši 6.000,- Kč – 1.500,- Kč na každý níže uvedený turnaj: Lednový  
   turnaj přípravek (28. 1. 2006), Dortový turnaj minižactva 4+1 (4. 2. 2006), Únorový turnaj  
   přípravek 4+1 (25. 2. 2006) a Jarní pohár minižactva (11. 3. 2006)    
III. Souhlasí  
s vyplacením níže uvedených příspěvků z prostředků na volnočasové aktivity: 
Základní organizace Strakonice – chovatelé poštovních holubů 
- finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč na činnost v sezoně 2006 
Klub českých turistů 
- finanční příspěvek ve výši 4.500,- Kč na činnost značkařů 
IV. Nesouhlasí 
s vyplacením finančního příspěvku: 
TJ ČZ – Pospol Strakonice 
- finanční příspěvek na zorganizování tradičního turnaje trojic konajícího se v hale TJ ČZ  
  Strakonice dne 28. 1. 2006 
V. Bere na vědomí 
že níže uvedené žádosti budou kryty z finančních prostředků rozdělovaných městem 
Strakonice při podpoře organizované tělovýchovné a sportovní činnosti 
SK Strakonice 1908 – oddíl kopané 
- žádost o finanční příspěvek na pokrytí nákladů (startovné, doprava) při turnaji starších žáků  
   B v Odolené Vodě 
- bude kryta od SK Strakonice 1908 
Taneční klub Čtyřlístek 
- žádost o finanční příspěvek pro členy tanečního klubu v roce 2006 
- bude kryta od TJ Sokol Strakonice 
 
4) Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých  
    omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 113/2006 (133/10) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku  

a) 10. února 2006 – Maturitní ples – živá hudba, diskotéka – pořádá Gymnázium 
Strakonice, Máchova 174 v Kulturním domě ve Strakonicích od 22,00 hodin do 3,00 
hodin následujícího dne. 

 
5) Rozpočtové  opatření   
Usnesení č. 114/2006 (133/9) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO č.  1  ve výši 100 000,-  Kč 
Navýšení výdajů  pro Kancelář tajemníka -  oddělení Krizové řízení – na položku  opravy a 
údržba hlásičů systému VISO  na území města . 
Finanční prostředky na výše uvedené výdaje nebyly nárokovány do rozpočtu  pro r. 2006. 
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RO  bude kryto z prostředků z minulých let.  
II. Ukládá: 
odboru finančnímu schválené RO č. 1 provést. 
 
6) Smlouva o zajištění závodního stravování 
Usnesení č. 115/2006 (133/7) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zajištění závodního stravování mezi městem Strakonice a panem 
Milošem Staňkem, jejímž předmětem je úprava podmínek pro poskytování stravování 
v Domu kultury Strakonice pro zaměstnance města 
II. Pověřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podepsáním výše uvedené smlouvy 
 
7) „Otavská cyklistická stezka – informační body“Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5 –     
1069 
Usnesení č. 116/2006 (133/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5 - 1069 na projekt „Otavská cyklistická stezka 
– informační body“ s Mgr. Helenou Kosovou, České Budějovice. Předmětem dodatku je 
rozšíření předmětu díla a zvýšení ceny díla o 6.000,- Kč bez DPH (DPH 19% 1.140,- Kč), tj. 
7.140,- Kč včetně DPH.  
Finanční částka ve výši 7.140,- Kč bude hrazena ze schváleného rozpočtu města – položky 
„Přípravné práce a konzultační činnost k žádostem o dotace“.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedeného dodatku smlouvy 
 
8) Smlouva o komisním prodeji vstupenek 
Usnesení č. 117/2006 (133/5) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o komisním prodeji vstupenek se společností TICKETPRO, a. s. 
v předloženém znění. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy  
 
9) Nabídka - podpora informačních center JeTe 
Usnesení č. 118/2006 (133/6) 
Rada města po projednání 
I.  Nesouhlasí 
s navrženými podmínkami spolupráce s JeTe 
II. Pověřuje  
odbor školství a cestovního ruchu ke jednáních o nových podmínkách. 
 
10) Dotace ze státního rozpočtu v rámci SIPVZ pro MŠ a ZŠ 
Usnesení č. 119/2006 (133/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s podáním žádostí o účelovou dotaci ze státního rozpočtu v rámci státní informační politiky ve 
vzdělávání na zajištění ICT služeb v MŠ U Parku ve výši 5.000,- Kč, v MŠ Lidická  ve výši 
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5.000,- Kč, v MŠ A.B.Svojsíka ve výši 5.000,- Kč a  vlastním podílem 1.500,- Kč a v MŠ 
Čtyřlístek ve výši 5.000,- Kč a vlastním podílem 1.170,- Kč. 
II. Souhlasí  
s podáním žádostí o účelovou dotaci ze státního rozpočtu v rámci státní informační politiky ve 
vzdělávání na zajištění ICT služeb v ZŠ Dukelská ve výši 85.000,- Kč, v ZŠ J. z Poděbrad ve 
výši 42.600,- Kč, v ZŠ a MŠ Povážská ve výši 55.500,- Kč a vlastním podílem 7.500,- Kč, v 
ZŠ F.L.Čelakovského ve výši 55.200,- Kč a vlastním podílem 15.150,- Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem žádostí o dotaci ze státního rozpočtu v rámci SIPVZ pro MŠ a ZŠ ve 
Strakonicích. 
 
11) ZŠ Dukelská – čerpání FKSP  
Usnesení č. 120/2006 (132/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s čerpáním FKSP ZŠ Dukelská na nákup lednice v hodnotě do 12.000,- Kč a 2 ks nerezových 
varných konvic v celkové hodnotě do 3.500,- Kč. 
 
12) Majetkové záležitosti 
 
1) Žádost o uložení kabelového vedení veřejného osvětlení do pozemku Města 
Strakonice p.č. dle KN 1293/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic . 
Usnesení č. 121/2006 (133/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uložením kabelového vedení  veřejného osvětlení do pozemku Města Strakonice p.č. dle KN 
1293/1 , z důvodu osvětlení vjezdu ke stavbě RD p.Jiřího Kordíka ve Starém Dražejově p.č. 
56/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic . Kabel V.O. budel uložen ve výkopu současně s přípojkou 
NN  v souvislosti se stavbou  ,, Dražejov – kabel NN pro pana Kordíka“  
Náklady na připojení , výkopové práce a kabelové vedení cca 200m bude hradit žadatel . 
 
2) Uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č.ZZ100503399  s E.ON 
Distribuce a.s. 
Usnesení č. 122/2006 (133/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č.ZZ100503399 s E-ON Distribuce, a.s. o přeložce zařízení distribuční 
soustavy z důvodu stavby žadatele : ,,Komunikační propojení ulice Kosmonautů a Spojařů, 
Strakonice“.  
II. Souhlasí  
se zaplacením podílu oprávněných nákladů na provedení přeložky ve výši  820 000,- Kč. 
Úhrada nákladů bude provedena takto : 
1. splátka ve výši 15 % z kalkulované částky tj.   123.000 Kč je splatná do 15 dnů po podpisu 
předmětné smlouvy na účet Provozovatele DS. 
2. splátka bude uhrazena po zpracování projektové dokumentace na základě předpisu platby , 
který vystaví a předá Provozovatel DS . 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy č.ZZ100503399. 
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3) Žádost o změnu úhrady poplatku za vybudování parkovacích míst pro investory 
akce: „ Půdní vestavby Bezděkovská 60,61 Dukelská 44,43,42,41 a Školní 40,39“. 
Usnesení č. 123/2006 (133/2) 
Rada města po projednání 
I. Trvá  
na stávajících pravidlech 
 
4) Záměr na pronájem objektu Otavská 272 v Novém Dražejově 
Usnesení č. 124/2006 (133/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem objektu čp. 272 v Novém Dražejově – objekt „Myslivny“ 
o celkové výměře NP 240 m2, za účelem sezónního provozu občerstvení, nutno zachovat 
provoz knihovny v  2. nadzemním podlaží objektu. 
 
1) Výběrové řízení na projektanta stavby „Parkoviště na pozemku p.č. dle KN 781/1 
v k.ú. Strakonice“ 
Usnesení č. 125/2006 (133/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na projektanta stavby „Parkoviště na pozemku p.č. dle KN 
781/1 v k.ú. Strakonice“ 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Ing. Pavel Bláha 387 11 Katovice na vypracování prováděcího 
projektu stavby „Parkoviště na pozemku p.č. dle KN 781/1 v k.ú. Strakonice“, za cenu 93 
058,- Kč včetně DPH, s termínem zhotovení 20 týdnů od podpisu smlouvy.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
2) Výběrové řízení na projektanta stavby „Parkoviště na pozemku p.č. dle KN 1315/1 
v k.ú. Strakonice“ 
Usnesení č. 126/2006 (133/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na projektanta stavby „Parkoviště na pozemku p.č. dle KN 
1315/1 v k.ú. Strakonice“ 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Ing. Jiří Neumitka - Projektová kancelář KOMPLET -  Písecká 
893, 386 01 Strakonice na vypracování prováděcího projektu stavby „Parkoviště na pozemku 
p.č. dle KN 1315/1 v k.ú. Strakonice“, za cenu 72.000,- Kč včetně DPH, s termínem 
zhotovení 15 týdnů od podpisu smlouvy.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
3) Žádost o souhlas s uložením elektropřípojky, přípojky plynu, kanalizace a vody  do 
pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 589/1  a 613/1  v k.ú. Přední 
Ptákovice.  
Žadatel: Jiří Pícha, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 127/2006 (133/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s uložením  elektropřípojky, přípojky plynu, kanalizace a vody  do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 589/1  a 613/1  v k.ú. Přední Ptákovice  pro uvažovanou výstavbu 
rodinného domu na pozemku žadatele p.č. dle KN 32/12 v k.ú. Přední Ptákovice ,  
dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
4) Záměr na pronájem obecního domku v Hajské  
Usnesení č. 128/2006 (133/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem objektu obecního domku v Hajské čp. 30, k.ú. Hajská.  
 
5) Rekonstrukce kina OKO 
Usnesení č. 129/2006 (133/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
po prověření skutečného stavu věci s pracemi provedenými firmou ALDAST spol. s r.o. na 
díle „Rekonstrukce – kino OKO Strakonice“ uvedenými  v rekapitulaci k faktuře č. 50145 ze 
dne 13.1.2006, doručené 24.1.2006, v celkové hodnotě 445.042,-Kč vč. DPH.  
II. Rozhodla 
započíst částku 445.042,-Kč vč. DPH (dle faktury uvedené v bodě I) vůči smluvní pokutě   ve 
výši 590.501,-Kč uplatněné z titulu pozdního předání díla „Rekonstrukce -  kino OKO, 
Strakonice“ městem Strakonice vůči firmě ALDAST, spol. s r.o. s tím, že zbývající část 
pohledávky města (smluvní pokuta) bude uplatněna vůči firmě ALDAST, spol. s r.o. 
      

6) Stavební  úpravy  v 1.nadzemním podlaží č.p.533 , Smetanova  Strakonice (bývalý  
Okresní úřad)   
Usnesení č. 130/2006 (133/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se stavebními úpravami pracoviště pro vydání nových pasů v 1. nadzemním podlaží objektu 
č.p. 533 Smetanova Strakonice (bývalý okresní úřad), s tím, že po opuštění prostor nebudou 
předmětné prostory uváděny do původního stavu . 
I. Pověřuje 
starostu  podpisem  dohody  o  úpravách  nebytových prostor s Úřadem pro zastupování  státu 
ve  věcech  majetkových.   
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
         starosta              místostarostka 


