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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 147. jednání Rady města Strakonice 
konané 31.5. 2006 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Přítomni:      5 členů RM : 
                      ing. Vondrys – starosta 
           pí Tomšovicová - místostarostka  
                     členové RM: PhDr. Říhová, ing. Joza, ing. Šíp  
           ing. Tůma - tajemník 
Omluveni:   ing. Pavel – místostarosta,  MVDr. Vondřička  
 
 
Program:  
 
1. Zápis z 18. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice 

         Usnesení č. 480/2006 
2. Pamětní deska k připomenutí bývalého špitálu a kaple sv. Martina v objektu DD v Lidické  
    ulici    

         Usnesení č. 481/2006 
3. Rekonstrukce ÚV Hajská a Pracejovice – vyhodnocení nabídek na zpracování žádosti o 
    finanční  podporu na projekty  

         Usnesení č. 482/2006 
4. Upřesnění provozních nákladů veřejných WC ve městě (porovnání příjmů a výdajů za r.  
    2004 a 2005) 

         Usnesení č. 483/2006 
5. Majetkové záležitosti 
                                Usnesení č. 484/2006 – 488/2006 
6. Komise pro tělesnou výchovu a sport – neinvestiční dotace 

         Usnesení č. 489/2006 
7. LESNÍ PROJEKTY Č. Budějovice a.s. – bezúplatné zapůjčení digitálních dat barevné  
   ortofotomapy. 

         Usnesení č. 490/2006 
8. Rozpočtové  opatření č.  24 

         Usnesení č. 491/2006 
 9. ZŠ Dukelská – správce sportoviště 

         Usnesení č. 492/2006 
 
 
 

Zahájení jednání 
147. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta ing. Vondrys v 16,05 hodin (jednání 
rady předcházelo jednání VH Měšťanského pivovaru Strakonice a.s.). Pan starosta 
zkonstatovala, že je přítomno 5 členů RM, tudíž, že je usnášeníschopná. Úvodem RM 
projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
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1. Zápis z 18. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č.480/2006 (147/2) 
I. Bere na vědomí   
zápis z 18. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice a veškerá v něm obsažená doporučení 
a závěry (viz příloha č. 1) 
II. Ustanovuje 
tyto pracovní skupiny pro přípravu Rozvojové strategie města Strakonice: 

Pracovní skupina č. 1: Infrastruktura a péče o životní prostředí 
Pracovní skupina č. 2: Cestovní ruch, památky, kultura a vnější vztahy 
Pracovní skupina č. 3: Rozvoj ekonomického prostředí a lidských zdrojů 
Pracovní skupina č. 4: Kvalita života 

III. Jmenuje 
předsedy, tajemníky a členy uvedených pracovních skupin ve složení (viz příloha č. 2) 
 
Pracovní skupina č.1: Infrastruktura a pé če o životní prostředí 
Předseda: Ing. Ludvík Němejc (Technické služby Strakonice, s.r.o.) 
Tajemníci:  Ing. arch. Marta Slámová (MěÚ Strakonice – odbor rozvoje) 
  Ing. Eva Krausová (MěÚ Strakonice – odbor rozvoje) 
Členové: Ing. František Kutheil (Teplárna Strakonice, a.s.) 
  Ing. Jan Roubal (E-ON, a.s., Strakonice) 
  Ing. Václav Býček (MěÚ Strakonice – odbor dopravy) 
  Ing. Jaroslav Brůžek (MěÚ Strakonice – odbor životního prostředí) 
  Ing. Ondřej Feit (MěÚ Strakonice – odbor životního prostředí) 
  Bc. Lukáš Srb (MěÚ Strakonice – odbor majetkový) 
  p. František Přibil (Aeroklub Strakonice) 
 
Pracovní skupina č. 2: Cestovní ruch, památky, kultura a vnější vztahy 
Předseda:  PhDr. Ivana Říhová (Muzeum středního Pootaví Strakonice) 
Tajemníci: Ing. arch. Marta Slámová (MěÚ Strakonice – odbor rozvoje) 
  Ing. Eva Krausová (MěÚ Strakonice – odbor rozvoje) 
Členové: pí Eva Dresslerová (MěKS)   
  Mgr. Ivana Parkosová (Šmidingerova knihovna) 
  Mgr. Alena Šabková (ZUŠ Strakonice) 
  Ing. Libuše Řeřábková (MěÚ Strakonice – odbor školství a cestovního ruchu) 
  Jolana Synková, DiS. (MěÚ Strakonice – odbor školství a cestovního ruchu) 

p. Jaroslav Bašta (Dětský folklorní soubor Prácheňáček) 
  PhDr. Miroslav Špecián (MěÚ Strakonice – odbor stavební úřad) 
 
Pracovní skupina č. 3: Rozvoj ekonomického prostředí a lidských zdrojů 
Předseda:  Ing. Pavel Vondrys (město Strakonice) 
Tajemníci: Ing. arch. Marta Slámová (MěÚ Strakonice – odbor rozvoje) 
  Ing. Eva Krausová (MěÚ Strakonice – odbor rozvoje) 
Členové: Mgr. Josef Samec (Úřad práce Strakonice) 
  Ing. Jana Janoutová (JHK Strakonice) 

Ing. Aleš Seitz (Teplárna Strakonice, a.s.) 
Ing. Jan Tůma (MěÚ Strakonice – tajemník) 
Ing. Miroslav Šobr (MěÚ Strakonice – odbor životního prostředí) 

  Bc. Jana Vadlejchová (MěÚ Strakonice – odbor živnostenský) 
  Mgr. Lubomír Paleček (učitel Strakonice, vedoucí odboru školství a mládeže  

Magistrátu města České Budějovice) 
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Pracovní skupina č. 4: Kvalita života 
Předseda:  pí Zdeňka Tomšovicová (město Strakonice) 
Tajemník:  Ing. arch. Marta Slámová (MěÚ Strakonice – odbor rozvoje) 
  Ing. Eva Krausová (MěÚ Strakonice – odbor rozvoje) 
Členové: zástupce Okresní nemocnice Strakonice, a.s. 
  MVDr. Pavel Dušek (STARZ Strakonice) 
  Mgr. Ivana Šrámková (DDM Strakonice) 

            pí Drahuška Kolářová (Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje,   
            pracoviště Strakonice) 

Ing. arch. David Andrlík (MěÚ Strakonice – architekt města) 
  Mgr. Lenka Vysoká (MěÚ Strakonice – odbor sociální) 
  Ing. Jana Narovcová (MěÚ Strakonice – odbor majetkový) 
IV. Souhlasí a ukládá 
odboru rozvoje připravit zadání řešení proluky pod MěDK Strakonice 
 
2. Pamětní deska k připomenutí bývalého špitálu a kaple sv. Martina v objektu DD   
v Lidické   ulici    
Rada města po projednání 
Usnesení č.481/2006 (147/3) 
I. Souhlasí 
s návrhem pamětní desky k připomenutí bývalého špitálu a kaple sv. Martina v objektu 
domova důchodců v Lidické ulici ve Strakonicích 
II. Ukládá  
odboru rozvoje zajistit realizaci a osazení pamětní desky 
III. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků ve výši 20 000,- Kč z kapitoly odboru rozvoje – městský 
mobiliář 
IV.Ukládá 
odboru rozvoje zajistit nabídky na zpracování návrhu na dořešení interiéru kaple sv. Martina 
v objektu domova důchodců v Lidické ulici ve Strakonicích. 
 
3. Rekonstrukce ÚV Hajská a Pracejovice – vyhodnocení nabídek na zpracování žádosti  
o finanční  podporu na projekty  
Rada města po projednání 
Usnesení č.482/2006 (147/4) 
I. Souhlasí   
s vyhodnocením nabídek na zpracování žádosti o finanční podporu na projekty „Rekonstrukce 
ÚV Hajská“ a „Rekonstrukce ÚV Pracejovice“: 

1. pořadí – Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., 
Nábřežní 4, 150 56  Praha 5, kdy předmětem smlouvy bude vypracování a projednání žádostí 
o podporu z Programu MZe č. 229 310 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a 
kanalizací“ pro projekty „Rekonstrukce ÚV Hajská“ a „Rekonstrukce ÚV Pracejovice“. Cena 
za provedení zakázky je 107.100,- Kč vč. DPH; termín ukončení činnosti je do 1 týdne po 
vydání Rozhodnutí o poskytnutí státní finanční podpory. 
Finanční částka ve výši 107.100,- Kč bude hrazena ze schváleného rozpočtu města Strakonice 
na rok 2006, položky „Přípravné práce a konzultační činnost k žádostem o dotace“. 
III. Pov ěřuje   
starostu podpisem výše uvedené Smlouvy o dílo  
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4. Upřesnění provozních nákladů veřejných WC ve městě (porovnání příjmů a výdajů  
     za r.  2004 a 2005) 
Rada města po projednání 
Usnesení č.483/2006 (147/1) 
I. Bere na vědomí 
zprávu o přehledu porovnání nákladů a výnosů veřejných WC ve správě TS Strakonice s.r.o. 
 
5. Majetkové záležitosti 
       
1) Žádost Sdružení zdravotně postižených v ČR – OV Strakonice  
Rada města po projednání 
Usnesení č.484/2006 (147/6) 
I. Souhlasí  
s krátkodobým podnájmem části prostorů v objektu Stavbařů 213 ve Strakonicích 
následujícím žadatelům: 
- SON – Sdružení nájemníků ČR – pronájem klubovny na 3 hodiny za měsíc  
- Mateřské centrum Beruška, Bezděkovská ul., Strakonice – pronájem klubovny na 36 hodin 
za měsíc. 
 
2)  Rozšíření projektové dokumentace „Komunikační propojení ulice Kosmonautů a 
Spojařů“ – dodatek 
Rada města po projednání 
Usnesení č.485/2006 (147/6) 
I. Souhlasí 
s vypracováním projektové dokumentace k ÚŘ komunikace „Komunikační propojení ulice 
Kosmonautů a Spojařů“ za cenu 89.250,- Kč včetně DPH, Atelierem Penta s.r.o., Raisova 
1004, 386 01 Strakonice  
II. Pověřuje: 
starostu podpisem dodatku k předmětné smlouvě. 
III. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků na vypracování dodatku PD z kapitoly „projekty“.  
 
3)  Karel Hauser, Liliana Sejrková – žádost o povolení opravy domu 
Rada města po projednání 
Usnesení č.486/2006 (147/6a) 
I. Souhlasí 
z titulu spolumajitele domu čp. 610 v ul. P. Bezruče ve Strakonicích I, s povolením oprav 
týkajících se opravy střešní izolace a výměny části poškozené střešní krytiny na domě čp. 610 
v ul. P. Bezruče ve Strakonicích I. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
 
4) DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, Na Ohrad ě 417, Strakonice – žádost o posezení  
Rada města po projednání 
Usnesení č.487/2006 (147/6a) 
I. Souhlasí 
s využitím zahrady v Ellerově ulice Domu dětí a mládeže Strakonice, Na Ohradě 417 za 
účelem posezení dne 14. července 2006 pátek, v souvislosti se závodem automodelářů – seriál 
závodů CEHOZA CUP.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas odboru životního prostředí a souhlas odboru školství a CR. 
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5) Bytový dům 12 Jezárky, Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č.488/2006 (147/6a) 
I. Souhlasí 
na základě zjištěných skutečností s navýšením ceny na akci „Bytový dům 12 Jezárky, 
Strakonice“ o 1.638.092,-Kč včetně DPH a prodloužením termínu dokončení venkovních 
úprav do 22. 7. 2006. Termín dokončení bytů se nemění.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku. 
 
6. Komise pro tělesnou výchovu a sport – neinvestiční dotace 
Rada města po projednání 
Usnesení č.489/2006 (147/5) 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 4. jednání komise pro tělesnou výchovu a sport. 
II. Nesouhlasí 
s poskytnutím neinvestiční dotace Kontaktu bB Praha na pravidelné třítýdenní plavecké 
soustředění pro osoby se zdravotním postižením pořádané ve Strakonicích na plaveckém 
stadionu. 
III. Souhlasí 
s poskytnutím neinvestiční dotace ve výši 5.000,- Kč BK Strakonice na ceny pro vítěze, all 
stars tým a pro nejlepší hráčku při Mistrovství České republiky. 
 
7. LESNÍ PROJEKTY Č. Budějovice a.s. – bezúplatné zapůjčení digitálních dat barevné  
ortofotomapy 
Rada města po projednání 
Usnesení č.490/2006 (147/7) 
I. Schvaluje 
smlouvu o bezúplatném zapůjčení digitálních dat barevné ortofotomapy mezi MěÚ Strakonice 
a firmou LESNÍ PROJEKTY České Budějovice a.s. 
II. Pověřuje 
starostu města ing. Pavla Vondryse podpisem výpůjční smlouvy v předloženém znění 

 
8. Rozpočtové  opatření č.  24 
Rada města po projednání 
Usnesení č.491/2006 (147/8) 
I. Schvaluje    
přesun finančních prostředků v rozpočtu  o: 
RO č.  24  ve výši 50 000,-  Kč 
Přesun finančních prostředků ve výdajích z akce „Rumpálování“, která byla zařazena  do 
schváleného rozpočtu města pro r. 2006  (z důvodu rekonstrukce hradu se   neuskuteční )  na  
ozvučení expozic  Muzea  středního Pootaví. 
K tomuto RO je vypracována podrobná  zpráva, která je přílohou rozpočtového opatření . 
II. Ukládá: 
odboru finančnímu schválené RO č. 24  provést. 
 
9. ZŠ Dukelská – správce sportoviště 
Rada města po projednání 
Usnesení č.492/2006 (146/4) 
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I. Souhlasí  
s vytvořením nového pracovního místa správce sportoviště  ZŠ Strakonice, Dukelská 166. 
II. Souhlasí 
s navýšením příspěvku na provoz ZŠ Dukelská na rok 2006 o 89 tis. Kč, které bude kryto 
přesunem finančních prostředků ve výdajích z položky opravy a údržba základních škol 
majetkového odboru  – rozpočtové opatření č. 23. 
III. Bere na vědomí 
Provozní řád sportoviště ZŠ Strakonice, Dukelská 166 v předloženém znění. 
IV. Bere na vědomí 
pracovní náplň správce sportoviště ZŠ Strakonice, Dukelská 166. 
V. Ukládá 
odboru školství a  CR po ukončení sezony vyhodnotit potřebnost  správce sportoviště 
Dukelská 
 
 
 
 
 
                                                       
                                                                                                                                                                                                      
 
 
ing. Pavel  Vondrys        Zdeňka Tomšovicová 
         starosta               místostarostka 


