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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 161. jednání Rady města Strakonice 
konané 11.10. 2006 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Přítomni:    7 členů RM : 
         ing. Vondrys – starosta 
                    pí Tomšovicová – místostarostka, 
                    ing. Pavel – místostarosta 
                    členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová, ing. Šíp 
          ing. Tůma 
Omluveni:   
 
 
Program: 
 
1. Pořízení ortofotomapy, licenční smlouva o užití ortofotomapy  
                  Usnesení č. 894/2006 
2. Ubytování  v Azylovém domě 

         Usnesení č. 895/2006 
                 Usnesení č. 896/2006 

3/A Zadání změny č. 32 územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změny funkčního  
   využití „orná půda“ na  „individuální nízkopodlažní zástavba – venkovského typu“ 
   pozemku p.č. 216/1 v k.ú. Dražejov  
 
   B Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 32 územního  
   plánu sídelního útvaru Strakonice – změny funkčního využití „orná půda“ na „individuální  
   nízkopodlažní zástavba - venkovského typu“ pozemku p.č. 216/1 v  k.ú. Dražejov  
                  Usnesení č. 897/2006 
4/A Zadání změny č. 33 územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změny funkčního  
   využití „orná půda“ a „lesy“ na „individuální nízkopodlažní zástavba – venkovského typu“  
   na pozemcích p.č. 57, p.č. 58, p.č. 120/1 a p.č. 120/4 dle PK v k.ú. Hajská 
 
  B Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 33 územního 
  plánu sídelního útvaru Strakonice – změny funkčního využití „orná půda“ a „lesy“ na 
  „individuální nízkopodlažní zástavba – venkovského typu“ na pozemcích p.č. 57, p.č. 58,  
  p.č. 120/1 a p.č. 120/4 dle PK v k.ú. Hajská 

         Usnesení č. 898/2006 
5/A Zadání změny č. 34 územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změny funkčního 
   využití „orná půda“ na „individuální nízkopodlažní zástavba – venkovského typu“ na 
   pozemku p.č. 255 dle KN v k.ú. Modlešovice 
 
   B Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 34 územního  
   plánu sídelního útvaru Strakonice – změny funkčního využití „orná půda“ na „individuální 
   nízkopodlažní zástavba – venkovského typu“ na pozemku p.č. 255 dle KN v k.ú.  
   Modlešovice 
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         Usnesení č. 899/2006 
6/A Zadání změny č. 35 územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změny funkčního 
   využití „orná půda“ na „individuální nízkopodlažní zástavba – venkovského typu“ na   
   pozemku p.č. 945 a p.č. 947 dle PK v k.ú. Modlešovice 
 
  B Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 35 územního 
    plánu sídelního útvaru Strakonice – změny funkčního využití „orná půda“ na „individuální  
    nízkopodlažní zástavba – venkovského typu“ na pozemku p.č. 945 a p.č. 947 dle PK v k.ú.  
    Modlešovice 

         Usnesení č. 900/2006 
7/A Zadání změny č. 36 územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změny funkčního 
   využití „parkoviště, velkokapacitní garáže, čerpací stanice pohonných hmot“ na „veřejná  
   vybavenost“ v prostoru u komunikace I/4 v k.ú. Strakonice a v k.ú. Nové Strakonice, obec   
   Strakonice 
 
   B Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 36 územního  
   plánu sídelního útvaru Strakonice – změny funkčního využití „parkoviště, velkokapacitní  
   garáže, čerpací stanice pohonných hmot“ na  „veřejná vybavenost“ v prostoru u komunikace  
   I/4 v k.ú. Strakonice a v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice 

         Usnesení č. 901/2006 
8. Projekt „Hrad Strakonice – obnova národní nemovité kulturní památky a její využití pro 
    další rozvoj  regionu“ - spolufinancování projektu z prostředků města   

         Usnesení č. 902/2006 
9. Projekt „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území města Strakonice“ –  
    spolufinancování   projektu z prostředků města   

         Usnesení č. 903/2006 
10. Projekt „Zastřešení házenkářského hřiště, Strakonice-II.etapa“-spolufinancování projektu  
      z prostředků   města  

         Usnesení č.904/2006 
11. Vyhodnocení kampaně  „Taky jste si (TO) už vyšlápli?“  

         Usnesení č. 905/2006 
12. Dodatek ke smlouvě č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování regulačního plánu Vinice – 
     Šibeník  

         Usnesení č. 906/2006 
13. Smlouva o poskytnutí grantu na akci „ Nákup ochranných pomůcek pro členy zásahové  
     jednotky SDH   

         Usnesení č. 907/2006 
14. Žádost o schválení přijetí daru – ZŠ F.L.Čelakovského  
a) koberec pro žáky 

         Usnesení č. 908/2006 
b) DVD přehrávač  

         Usnesení č. 909/2006 
15. Zápůjčka počítačů na volby  

         Usnesení č. 910/2006 
16. Rozpočtová opatření č. 74-75  

         Usnesení č. 911/2006 
17 .Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice  

         Usnesení č. 912/2006 
18.Pořízení DDHM a DDNM pro Šmidingerovu knihovnu  

         Usnesení č. 913/2006 
19. Rozšíření VISO systému města – smlouva na montáž 3 ks bezdrátových hlásičů VISO 

         Usnesení č. 914/2006 
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20. Digitální interaktivní mapa města Strakonice  
         Usnesení č. 915/2006 

21. ZŠ Dukelská – zakoupení a instalace kamerového systému  
         Usnesení č. 916/2006 

22. ZŠ F.L.Čelakovského – jmenování zástupce do komise pro VŘ  
         Usnesení č. 917/2006 

23. Nákup hraček do mateřských škol  
         Usnesení č. 918/2006 

24. Zápis z jednání Komise pro tělesnou výchovu a sport  
         Usnesení č. 919/2006 

25.Doplnění odpisových plánů  
         Usnesení č. 920/2006 

26. Majetkové záležitosti  
            Usnesení č. 921/2006 – 944/2006 
27. Zápis ze 7. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 

         Usnesení č. 945/2006 
28. Poskytnutí příspěvku 5.000,-Kč (npr. Josef Rendl) 

         Usnesení č. 946/2006 
 
 
Zahájení jednání 
161. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starostka ing. Pavel Vondrys v 15.40 hodin. 
Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 6 členů RM, tudíž, že je usnášeníschopná. Úvodem 
RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
1. Pořízení ortofotomapy, licenční smlouva o užití ortofotomapy  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 894 /2006 (160/1) 
I. Souhlasí 
s nákupem ortofotomapy a s uzavřením licenční smlouvy o užití ortofotomapy s firmou 
Geodis Brno s.r.o. za cenu 20.706,-Kč s DPH. 
 II. Pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy 
 
2. Ubytování  v Azylovém domě   
a) pí Kateřina Pohlotková 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 895 /2006 (160/7) 
I. Souhlasí 
s ubytováním  v Azylovém domě  paní  Kateřiny Pohlotkové na dobu určitou  od 16. 10. 2006  
do  31. 1. 2007  
II . Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu  o nájmu bytu v Azylovém domě s paní Kateřinou 
Pohlotkovou na dobu určitou  od   16.  10. 2006  do  31. 1. 2007  
III. Pov ěřuje 
p. starostu podpisem smluv o ubytování v Azylovém domě 
 
b) pí Dagmar Dušková a její děti   
Rada města po projednání 
Usnesení č. 896 /2006 (160/7a) 
I. Souhlasí 
s ubytováním  v Azylovém domě  paní  Dagmar Duškové a jejích dětí na dobu určitou  od  20. 
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10. 2006  do  31. 1 . 2007 
II . Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu  o nájmu bytu v Azylovém domě s paní  Dagmar 
Duškovou na dobu určitou  od  20. 10. 2006  do  31. 1 . 2007 
III. Pov ěřuje 
p. starostu podpisem smlouvy o ubytování v Azylovém domě 
 
3/A Zadání změny č. 32 územního plánu sídelního útvaru Strakonice  
   B Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 32  
   územního plánu sídelního útvaru Strakonice  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 897 /2006 (160/2) 
I. Doporučuje ZM  
schválit zadání změny č. 32 územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změny funkčního 
využití „orná půda“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba - venkovského 
typu“ pozemku p.č. 216/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice 

II. Doporu čuje ZM  
schválit vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 32 
územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změny funkčního využití „orná půda“ na 
funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba - venkovského typu“ pozemku p.č. 
216/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice 

III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit zadání územně plánovací dokumentace k  projednání Zastupitelstvu 
města Strakonice 

 
4/A Zadání změny č. 33 územního plánu sídelního útvaru Strakonice  
   B Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 33  
   územního  plánu sídelního útvaru Strakonice  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 898 /2006 (160/3) 
I. Doporučuje ZM  
schválit zadání změny č. 33 územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změny funkčního 
využití „orná půda“ a „lesy“ na území s funkčním využitím „individuální nízkopodlažní 
zástavba – venkovského typu“ na pozemcích p.č. 57, p.č. 58, p.č. 120/1 a p.č. 120/4 dle PK 
v k.ú. Hajská, obec Strakonice 
II. Doporu čuje ZM  
schválit vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 33 
územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změny funkčního využití „orná půda“ a „lesy“ 
na území s funkčním využitím „individuální nízkopodlažní zástavba – venkovského typu“ na 
pozemcích p.č. 57, p.č. 58, p.č. 120/1 a  p.č. 120/4 dle PK v k.ú. Hajská, obec Strakonice 

III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit zadání územně plánovací dokumentace k  projednání Zastupitelstvu 
města Strakonice 
 
5/A Zadání změny č. 34 územního plánu sídelního útvaru Strakonice  
  B Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 34  
  územního plánu sídelního útvaru Strakonice  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 899 /2006 (160/4) 
I. Doporučuje ZM  



 5

schválit zadání změny č. 34 územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změny funkčního 
využití „orná půda“ na území s funkčním využitím „individuální nízkopodlažní zástavba – 
venkovského typu“ na pozemku p.č. 255 dle KN v k.ú. Modlešovice 
II. Doporu čuje ZM 
schválit vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 34 
územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změny funkčního využití „orná půda“ na území 
s funkčním využitím „individuální nízkopodlažní zástavba – venkovského typu“ na pozemku 
p.č. 255 dle KN v k.ú. Modlešovice, obec Strakonice 

III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit zadání územně plánovací dokumentace k  projednání Zastupitelstvu 
města Strakonice 

 
6/A Zadání změny č. 35 územního plánu sídelního útvaru Strakonice  
   B Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 35  
   územního plánu sídelního útvaru Strakonice  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 900 /2006 (160/5) 
I. Doporučuje ZM  
schválit zadání změny č. 35 územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změny funkčního 
využití „orná půda“ na území s funkčním využitím „individuální nízkopodlažní zástavba – 
venkovského typu“ na pozemku p.č. 945 a p.č. 947 dle PK v k.ú. Modlešovice 

II. Doporu čuje ZM  
schválit vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 35 
územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změny funkčního využití „orná půda“ na území 
s funkčním využitím „individuální nízkopodlažní zástavba – venkovského typu“ na pozemku 
p.č. 945 a p.č. 947 dle PK v k.ú. Modlešovice 

III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit zadání územně plánovací dokumentace k  projednání Zastupitelstvu 
města Strakonice 
 
7/A Zadání změny č. 36 územního plánu sídelního útvaru Strakonice  
   B Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 36  
   územního plánu sídelního útvaru Strakonice  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 901 /2006 (160/6) 
I. Doporučuje ZM  
schválit zadání změny č. 36 územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změny funkčního 
využití „parkoviště, velkokapacitní garáže, čerpací stanice pohonných hmot“ na území 
s funkčním využitím „veřejná vybavenost“ v prostoru u komunikace I/4 v k.ú. Strakonice a 
v k.ú. Nové Strakonice 

II. Doporu čuje ZM  
schválit vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 36 
územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změny funkčního využití „parkoviště, 
velkokapacitní garáže, čerpací stanice pohonných hmot“ na území s funkčním využitím 
„veřejná vybavenost“ v prostoru u komunikace I/4 v k.ú. Strakonice a v k.ú. Nové Strakonice  

III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit zadání územně plánovací dokumentace k  projednání Zastupitelstvu 
města Strakonice 
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8. Projekt „Hrad Strakonice – obnova národní nemovité kulturní památky a její využití  
pro  další rozvoj  regionu“ - spolufinancování projektu z prostředků města  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 902 /2006 (161/8) 
I. Bere na vědomí 
informaci o přípravě žádosti o grant z Finančního mechanismu EHP a Norského finančního 
mechanismu, Prioritní oblast č. 1 – „Uchování evropského kulturního dědictví“ na projekt 
„Hrad Strakonice – obnova národní nemovité kulturní památky a její využití pro další rozvoj 
regionu“ 
II. Souhlasí 
v případě získání grantu z výše uvedeného programu se začleněním finančních prostředků 
v potřebné výši do návrhu rozpočtu města Strakonice na spolufinancování realizace projektu 
„Hrad Strakonice – obnova národní nemovité kulturní památky a její využití pro další rozvoj 
regionu“ 
 
9. Projekt „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území města Strakonice“ –  
spolufinancování   projektu z prostředků města  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 903 /2006 (161/9) 
I. Bere na vědomí 
informaci o přípravě žádosti o grant z Finančního mechanismu EHP a Norského finančního 
mechanismu, Prioritní oblast č. 3 – „Rozvoj lidských zdrojů“ na projekt „Revitalizace 
školních hřišť a jejich vybavení na území města Strakonice“ 
II. Souhlasí 
v případě získání grantu z výše uvedeného programu se začleněním finančních prostředků 
v potřebné výši do návrhu rozpočtu města Strakonice na spolufinancování realizace projektu 
„Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území města Strakonice“ 
 
10. Projekt „Zastřešení házenkářského hřiště, Strakonice-II.etapa“-spolufinancování  
projektu  z prostředků   města  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 904 /2006 (161/10) 
I. Bere na vědomí 
informaci o přípravě žádosti o poskytnutí investiční dotace na podporu projektu „Zastřešení 
házenkářského hřiště, Strakonice – II. etapa“ ze státního rozpočtu z programu MŠMT č. 
233510, tj. Program podpory rozvoje a obnovy materiálně-technické základny sportu a 
tělovýchovy pro rok 2007, kde žadatelem o dotaci a současně realizátorem projektu je 
Tělovýchovná jednota ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 01 Strakonice (IČ: 00475921) 
II. Souhlasí  
v případě, že TJ ČZ Strakonice získá investiční dotaci z výše uvedeného programu, se 
začleněním finančních prostředků v potřebné výši do návrhu rozpočtu města Strakonice na 
rok 2007 na spolufinancování realizace projektu „Zastřešení házenkářského hřiště, Strakonice 
– II. etapa“ (realizátorem projektu bude TJ ČZ Strakonice)  
 
11. Vyhodnocení kampaně „Taky jste si (TO) už vyšlápli?“  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 905 /2006 (161/15) 

            I. Bere na vědomí 
informace o proběhlé kampani pro zlepšení čistoty města „Taky jste si (TO) už vyšlápli?“ 
II. Bere na vědomí 
vyhodnocení ankety proti psím exkrementům 
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III. Ukládá 
odboru rozvoje informovat o výsledcích ankety ve Zpravodaji a na dětském zastupitelstvu 
 
12. Dodatek ke smlouvě č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování regulačního plánu Vinice 
-   Šibeník  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 906 /2006 (161/19) 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 00-248 na vypracování regulačního plánu 
„Vinice – Šibeník“ pro město Strakonice s Ing. arch. Janem Rampichem, Strakonice – změna 
fakturace díla s ohledem na splnění příslušné části díla zhotovitelem a to zpracování a 
projednání návrhu regulačního plánu „Vinice – Šibeník“. ( Dílo bylo odevzdáno ve 
smluveném rozsahu, přičemž smluvní podmínka schválení regulačního plánu v zastupitelstvu 
města není splněna z objektivních důvodů u zadavatele.)  
II. Ukládá  
odboru rozvoje předložit dodatek ke smlouvě o dílo k podpisu a pověřuje starostu jeho 
podpisem 
 
13. Smlouva o poskytnutí grantu na akci „ Nákup ochranných pomůcek pro členy 
zásahové  jednotky SDH   
Rada města po projednání 
Usnesení č. 907 /2006 (161/26) 
I. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu číslo SD/OREI/1126/06 v rámci Grantového 
programu na podporu jednotek SDH obcí a ostatních složek IZS Jihočeského kraje, na akci 
s názvem „Nákup ochranných pomůcek pro členy zásahové jednotky SDH obce Strakonice“, 
mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen příjemce finanční 
podpory) a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále 
jen poskytovatel finanční podpory). Finanční podpora je ve výši 99.968,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
14. Žádost o schválení přijetí daru – ZŠ F.L.Čelakovského  
a) koberec pro žáky 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 908 /2006 (161/11) 
I. Souhlasí 
s přijetím daru – koberce pro žáky třídy 4.J – v hodnotě 3 tis. Kč. 

          
b) DVD přehrávač 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 909 /2006 (161/12) 
I. Souhlasí 
s přijetím daru - DVD přehrávače – v hodnotě 1 tis. Kč.  

 
15. Zápůjčka počítačů na volby  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 910 /2006 (161/17) 
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I. Schvaluje 
Nájemní a servisní smlouvu na technické zajištění dvacetisedmi lokalit výpočetní technikou 
pro volby do obecních zastupitelstev za cenu  70.686,- Kč 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem nájemní a servisní smlouvy 

 
16. Rozpočtová opatření č. 74-75  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 911 /2006 (161/18) 
I. Sschvaluje 
změnu rozpočtu  o: 
RO č.  74   ve výši    99 970,-  Kč 
Dotace KÚ – Jihočeský kraj na  projekt Nákup ochranných pomůcek pro členy zásahové 
jednotky SDH města Strakonice z prostředků GP. 
RO č.  75   ve výši    100 000,-  Kč 
Navýšení finančních prostředků na krizové řízení – dofinancování údržby bezdrátového 
rozhlasu VISO a rozšíření stávající sítě hlásičů o 3 body (sídliště Mír a ul. Buková). 
V příjmech bude kryto doplatkem dotace ze SFŽP na Mlýnský náhon. 
II. Ukládá 
odboru finančnímu schválené RO č. 74 - 75  provést. 

 
17 .Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 912 /2006 (161/20) 
I. Schvaluje 
předložené znění Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice 

II. Ukládá 
jednotlivým odborům MěÚ a organizacím zřízeným městem Strakonice postupovat v souladu 
s těmito Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice 
 
18.Pořízení DDHM a DDNM pro Šmidingerovu knihovnu  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 913 /2006 (161/21) 
I. Schvaluje    
nákup DDHM v částce 4 000,- Kč (čtečka čárového kódu) a DDNHM v částce 10 000,- Kč 
(program Mzdy 2000 – nesíťová verze) pro Šmidingerovu knihovnu. 
Vše bude zakoupeno z běžných provozních prostředků knihovny na rok 2006. 
 
19. Rozšíření VISO systému města – smlouva na montáž 3 ks bezdrátových hlásičů 
VISO 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 914 /2006 (161/22) 
I. Souhlasí 
s rozšířením bezdrátového akustického systému varování obyvatelstva  o tři body a to : 
- pro městskou část „Habeš“  o jeden hlásící bod  
- na  „sídlišti Mír “ o dva hlásící body 
II. Souhlasí 
s  uzavřením smlouvy mezi Městem Strakonice a  firmou VEGACOM, a.s., Šenovská 30/434, 
Praha 8 – Ďáblice na jejich instalaci za cenu 89 425,00 Kč (včetně DPH). 
III. Pov ěřuje 
starostu města Ing.Pavla Vondryse  podpisem smlouvy 
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20. Digitální interaktivní mapa města Strakonice    
Rada města po projednání 
Usnesení č. 915 /2006 (155/4) 
I. Souhlasí 
se zadáním digitální interaktivní mapy města Strakonice, která bude umístěna  
na internetových doménách vlastněných městem Strakonice, firmě PLANstudio, spol. s r. o., 
Mladenovova 3233/7, 143 00 Praha 12 – Modřany.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na vytvoření digitální interaktivní mapy města Strakonice 
s firmou PLANstudio, spol. s r. o., Mladenovova 3233/7, 143 00 Praha 12 – Modřany, za 
cenu 95.200,-- Kč (včetně DPH) a licenční smlouvy s firmou PLANstudio, spol. s r. o., Praha 
12 – Modřany, s měsíčními paušálními poplatky za užívání podrobné mapy města Strakonice 
a za provozování mapového informačního systému na serverech firmy PLANstudio,  
spol. s r. o., za částku 2.320,50 Kč (včetně DPH). Tyto finanční prostředky budou kryty 
z organizace 209 – Internetové stránky, s podmínkou zahrnutí jazykových mutací do textu 
smlouvy.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem smluv v předloženém znění. 

 
21. ZŠ Dukelská – zakoupení a instalace kamerového systému  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 916 /2006 (161/14) 
I. Souhlasí 
se zakoupením a instalací webové kamery AXIS 207 /MPEG-4/ na monitorování hlavního 
vchodu školy a prostoru sportoviště v hodnotě 16 tis. Kč. Úhrada bude provedena z rozpočtu 
ZŠ, popřípadě včetně zapojení rezervního fondu.                                                           

 
22. ZŠ F.L.Čelakovského – jmenování zástupce do komise pro VŘ  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 917 /2006 (161/23) 
Jmenuje 
a/ za město Strakonice paní Broulimová členem a paní Havlanová náhradníkem výběrové 
komise na zakázku: vybavení školní jídelny mycím strojem kuchyňského nádobí a pracovních 
pomůcek. 
b/ za město Strakonice paní Broulimová  členem a paní Havlanová  náhradníkem výběrové 
komise na zakázku: dodávku 1 ks konvektomatu.     
 
23. Nákup hraček do mateřských škol  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 918 /2006 (161/24) 
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I. Schvaluje 
Rozdělení částky 100.000,-Kč, pro MŠ na nákup hraček takto: 
navýšení příspěvku pro mateřské školy o 100 tis.Kč na nákup hraček takto: 
MŠ U Parku 11 tis.Kč 
MŠ Čtyřlístek 11 tis.Kč 
MŠ Lidická 15 tis.Kč 
MŠ Holečkova 413 13 tis.Kč 
MŠ Spojařů 12 tis.Kč 
MŠ Školní 14 tis.Kč 
MŠ A.B.Svojsíka 13 tis.Kč 
MŠ Šumavská 11 tis.Kč 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zaslat schválené částky na účty příslušných mateřských 
škol. 
 
24. Zápis z jednání Komise pro tělesnou výchovu a sport  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 919 /2006 (161/13) 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 7. jednání komise pro tělesnou výchovu a sport. 
II. Souhlasí 
s vyplacením neinvestiční dotace: 
TJ Dražejov 
ve výši 1.500,- Kč (500,- Kč na každý níže uvedený turnaj) na ceny při 6. ročníku žákovského 
fotbalového turnaje (18. 6. 2006), při V. ročníku turnaje dorosteneckých týmů v kopané (5. 8. 
2006)  
a při XIX. ročníku memoriálu Pavla Růžičky. 
HC Strakonice 
ve výši 5.000,- Kč na uspořádání mezinárodního vánočního turnaje žáků v ledním hokeji - O 
pohár Romana Turka. 
TJ ČZ Strakonice – oddíl házené 
ve výši 3.000,- Kč (500,- Kč na každý níže uvedený turnaj) na ceny při turnajích: 1. krajský 
turnaj přípravek 4+1 (24. 9. 2006), 2. krajský turnaj přípravek 4+1 (8. 10. 2006), 3. krajský 
turnaj přípravek 4+1 (21. 10. 2006), Listopadový turnaj minižactva (25. 11. 2006), 
Mikulášský turnaj mladších žáků (9. 12. 2006) a Vánoční turnaj minižactva (16. 12. 2006).  
TJ ČZ Strakonice – nohejbalový oddíl 
ve výši 1.000,- Kč na ceny při okresním turnaji trojic (19. 8. 2006).  
TJ ČZ Strakonice – oddíl stolního tenisu 
ve výši 7.875,- Kč na reprezentaci města. 
TJ Fezko Strakonice – oddíl vodního póla 
- ve výši 30.000,- Kč na startovné v pohárech mistrů evropských zemí. 
III. Souhlasí 
s doplacením neinvestiční dotace ve výši 9.750,- Kč TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na 
činnost mládeže v roce 2006. 
IV. Souhlasí 
s čerpáním neinvestiční dotace, schválené radou města usnesením číslo 1177/2005 dne 21. 12. 
2005,  
v částce 27.000,- Kč TJ Fezkem Strakonice na oplocení areálu Sádky v roce 2006. 
 
25.Doplnění odpisových plánů  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 920 /2006 (161/25) 
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I. Schvaluje  
doplnění odpisových plánů podle předložených návrhů těchto PO: 
- ZŠ Strakonice, ul.Jiřího z Poděbrad 882 
- ZŠ a MŠ Strakonice, Povážská 263 
- MŠ Strakonice, Lidická 625 
- MŠ U Parku 
- MěÚSS 
 
26. Majetkové záležitosti  
 
1) Ing. Zdeněk Raffel – žádost o vydání souhlasu se zahájením stavebních prací 
z důvodu výstavby půdního bytu v domě č.p. 823 v ul. Žižkova 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 921 /2006 (161/16) 
I. Souhlasí  
se zahájením stavebních prací, a to vyčistění stávající podlahové konstrukce a vybudování 
nových podlahových konstrukcí hrubých podlah (zateplení + dřevěná konstrukce) z důvodu 
výstavby půdního bytu v domě č.p. 823 v ul. Žižkova  (stavebník p. Ing. Zdeňek Raffel). 
 
2)  Prováděcí projektová dokumentace stavby: „Okolí kruhové křižovatky Podsrpenská 
– Volyňská“ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 922 /2006 (161/16a) 
I. Souhlasí 
se zadáním prováděcí projektové dokumentace stavby: „Okolí kruhové křižovatky 
Podsrpenská – Volyňská, Strakonice, včetně rekonstrukce schodiště na hřbitov“ dle směrnic 
města pro výběr dodavatele. 
 
3)  Realizace stavby autobusových přístřešků na území města Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 923 /2006 (161/16a) 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 3 k smlouvě o dílo v souvislosti s realizací stavby autobusových 
přístřešků na území města Strakonice. Předmětný dodatek bude řešit realizaci přístřešků v ul. 
Šumavská a Sídliště Mír. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 3.  
 
4) Stavební úpravy komunikace Šumavská - Strakonice  
Rada města po projednání  
v souvislosti s realizací stavby : „Stavební úpravy komunikace Šumavská - Strakonice“ 
Usnesení č. 924 /2006 (161/16a) 
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo mezi městem Strakonice a společností Znakon, 
a.s., Sousedovice 44, Strakonice, jehož předmětem je rozšíření předmětu plnění o práce 
uvedené v příloze za cenu 441.530,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje  
starostu  podpisem  dodatku č. 1  ke  smlouvě. 

                                                                                          
5) Sdružení zdravotně postižených v ČR, okresní výbor, Stavbařů 213, Strakonice – 
žádost o povolení stavební úpravy  
Rada města po projednání 
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Usnesení č. 925 /2006 (161/16a) 
I. Souhlasí 
se stavební úpravou v objektu Stavbařů 213 v k.ú. Nové Strakonice, (objekt bývalých 
Územních jeslí)  spočívající v odstranění dřevěné příčky s tím že v tomto místě bude 
instalována příčka ze sádrokartonových desek. Součástí stavební úpravy budou i vstupní  
dveře. Stavební úpravy budou hrazeny organizací Sdružení zdravotně postižených v ČR.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a arch. města.  
V případě opuštění objektu  nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční kompenzaci. 
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude objekt  uveden do původního stavu.  
 
6) STA, projektový ateliér, v.o.s., Zámek 1, Strakonice – žádost o vyjádření 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 926 /2006 (161/16a) 
I. Souhlasí 
z titulu majitele pozemku p.č. 1322/1 a z titulu majitele sousedního pozemku p.č. st. 38/4 
v k.ú. Strakonice  s předloženým projektem na akci: „Bytový dům p.č. 1322/1 Havlíkova – 
Čelakovského Strakonice.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
 
7) Ing. Zdeněk Raffel, Strakonice – žádost o souhlas s umístěním vybavení stavby 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 927 /2006 (161/16a) 
I. Souhlasí 
s bezplatným užíváním  pozemku p.č. st. 1111 v k.ú. Strakonice za účelem vybudování 
zřízení staveniště tj.  umístění mobilního plastového  chemického WC, výtahu na přepravu 
stavebního materiálu a  kontejneru na odvoz sutin, v souvislosti s realizace půdní vestavby 
v Žižkově ulici čp. 823 na pozemku p.č. st. 1111 a to po dobu od 25.9.2006 do 30.4.2007.  
Při dalším užívání pozemku bude postupováno dle pravidel pro zábor veřejného prostranství.  
Pozemek bude protokolárně předán  žadateli (stavebníkovi)  – Ing. Zdeněk Raffel, a po 
dokončení stavby tj.  nejpozději 30.4.2007 bude opět protokolárně předán zpět Městu 
Strakonice. Po celou dobu realizace stavby bude pozemek udržován v čistotě.  
 
8) PLZEŇSKÝ PROJEKTOVÝ A ARCHITEKTONICKÝ ATELIER s.r.o., 
Barrandova 28, čp. 404, Plzeň 26, 326 00 – žádost o vyjádření  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 928 /2006 (161/16a) 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 485 v k.ú. Nové Strakonice s  akcí „Strakonice – 
dostavba stálého parku techniky“ na pozemcích p.č. 116/6, 116/7, 116/8, v k.ú. Nové 
Strakonice.   
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
 
10) Miroslav Nevole, Strakonice – žádost o zasklení balkonu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 929 /2006 (161/16a) 
I. Souhlasí  
se zasklením balkonu v domě č.p 73 ul. Bezděkovská ve Strakonicích  v bytě č. 6 jehož je p. 
Miroslav Nevole nájemcem. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
V případě opuštění bytu nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční kompenzaci. 
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude byt uveden do původního stavu.  
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11) Petr a Romana Stříbrní, Strakonice – žádost o umístění antény 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 930 /2006 (161/16a) 
I. Souhlasí  
s umístěním antény na příjem internetu wifi na střechu v domě č.p. 1391 ul. Leknínová ve 
Strakonicích. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
V případě opuštění bytu nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční kompenzaci. 
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude byt uveden do původního stavu.  
 
12) Miluše Wolfová, Strakonice – žádost o povolení stavebních úprav 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 931 /2006 (161/16a) 
I. Nesouhlasí  
se stavební úpravou v bytě č. 007, domě č.p. 811 ul. Zahradní, jehož je pí Wolfová   
nájemcem – návrh stavebních  úprav spočívá ve vybourání dvou dveřních křídel 800/1790 
mm, včetně ocelových zárubní z kuchyně a obývacího pokoje. 
 
13) Tomáš Oberpfalzer, Strakonice – uzavření nájemní smlouvy na půdní byt, 
vybudovaný z vlastních finančních prostředků  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 932 /2006 (161/16a) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 4+1 (výměra bytu činí 
121,75 m2) v domě č.p. 1 ul. Na Dubovci ve Strakonicích s p. Tomášem Oberpfalzerem. 
Předmětný byt byl vybudován z vlastních finančních prostředků ve výši 710.000,- Kč, tato 
částka je odbydlována dle bodu C smlouvy, tj. „Délka doby odbydlení bude postupně čerpána 
dle výše regulovaného nájemného stanoveného vyhl. č. 176/1993 Sb. V případě deregulace 
nájemného v průběhu doby odbydlení bude započítávána částka dle pravidel pro výpočet 
nájemného v místě obvyklých“. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
14) Společenství vlastníků pro dům čp. 180 a 181, Čelakovského 180, Strakonice – žádost 
o souhlas s pracemi na pozemku p.č. 21/1 v k.ú. Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 933 /2006 (161/16a) 
I. Souhlasí 
z titulu majitele pozemku p.č. 21/1 v k.ú. Strakonice s provedením zemních prací podél 
obvodové zdi čp. 180 a 181, Čelakovského ul. Strakonice, spočívající  v odstranění stávající 
zeminy podél obvodových zdí a následné zasypání této rýhy drobným kamenivem. 
Tyto práce budou provedeny na náklady žadatelů. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
 
15) Žádost paní  Dagmar Kollerové, nájemce NP v objektu čp. 49 Velké náměstí ve 
Strakonicích 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 934 /2006 (161/16a) 
I. Nesouhlasí  
s postoupením práv a povinností ze smlouvy o nájmu nebytových prostorů uzavřené mezi 
městem Strakonice a p. Dagmar Kollerovou, Strakonice  na pronájem NP v objektu Velké 
náměstí 49 ve Strakonicích dne 18.6.1992. 
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16) DIOPTRA, česká oční optika s.r.o. Turnov– postoupení práv a povinností  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 935 /2006 (161/16a) 
I. Nesouhlasí 
s postoupením práv a povinností z nájemní smlouvy uzavřené mezi  městem Strakonice a 
Dioptrou, českou  oční optikou  s.r.o. Turnov 15.1.2003 na pronájem NP v objektu U Markéty 
58 ve Strakonicích. 
II. Souhlasí  
v případě ukončení nájemního poměru s Dioptrou, českou oční optikou s.r.o. Turnov se 
zveřejněním záměru na pronájem NP o výměře 84,3 m2 v objektu U Markéty 58 ve 
Strakonicích.  
 
17) Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostorů 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 936 /2006 (161/16a) 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem 6 garáží (za účelem garážování) a 3 dílen v areálu 
objektu Poděbradova 772 ve Strakonicích. 
 
18) Zveřejnění záměru na pronájem garážového stání 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 937 /2006 (161/16a) 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem garážového stání v objektu garáží v areálu fotbalového 
stadionu, Na Křemelce 304 ve Strakonicích.  
II. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání v objektu garáží v areálu 
fotbalového stadionu, Na Křemelce 304 ve Strakonicích uzavřené dne 28.8.2006 mezi 
městem Strakonice a p. Milanem Michálkem, dohodou ke dni 31.10.2006.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody.  
 
19) Žádost o souhlas s uložením kanalizačního řadu do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1269/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic . 
Žadatel:  Jiří a Daniela Veselkovi, 386 01 Strakonice. 
  Marcela Nová, 386 01 Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 938 /2006 (161/16a) 
I. Souhlasí 
s uložením  části kanalizačního řadu do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
1269/2  pro napojení rodinných  domů na pozemcích p.č. dle KN 1277/8 a  St.590  vše  v k.ú. 
Dražejov u Strakonic, dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
20) Žádost o souhlas s uložením kanalizační přípojky do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1073/3 v k.ú. Modlešovice . 
Žadatel:  Zdeněk a Štěpánka Sudovi, 386 01 Strakonice 3. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 939 /2006 (161/16a) 
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I. Souhlasí 
s uložením  kanalizační přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1073/3  
v k.ú. Modlešovice  z důvodu výstavby domovní čistírny pro rodinný dům na pozemku p.č. 
dle KN 18/1  v k.ú. Modlešovice , dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
21) Žádost o vypracování dodatku č. 1  k dohodě o uložení přípojek inženýrských sítí do  
pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 589/1 v k.ú. Přední Ptákovice na akci: 
„Novostavba rodinného domu na pozemku p.č. dle KN 194/7 v k.ú. Přední Ptákovice“ 
Žadatel: Richard Čarek, 386 01 Strakonice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 940 /2006 (161/16a) 
I. Souhlasí 
s vypracováním dodatku č. 1 k dohodě o uložení inženýrských sítí 06-171 ze dne 26.5.2006 
s doplněním o uložení elektropřípojky  do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
589/1 v k.ú. Přední Ptákovice pro novostavbu rodinného  domu  na pozemku p.č. dle KN 
194/7 v k.ú. Přední Ptákovice.   
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 k dohodě o uložení inženýrských sítí a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

 
22)  Rekonstrukce komunikace Vodárenská ve Strakonicích 
Rada města po projednání v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce komunikace 
Vodárenská ve Strakonicích“. 
Usnesení č. 941 /2006 (161/16a) 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo  0m-335 mezi městem Strakonice a společností 
Prima a.s., Raisova 1004/I, 386 47 Strakonice, o předmět díla „ výměna vodovodního řadu“  
za max. cenu 1 204 342,- Kč bez DPH.  
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 k dohodě o uložení inženýrských sítí a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 
 
23) Žádost RNDr. Ladislava Havla –  CIAO CK  s.r.o. Strakonice  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 942 /2006 (161/16a) 
I. Souhlasí  
s pozastavením plateb nájemného s.r.o. CIAO cestovní kancelář, Zámek čp. 1, Strakonice  
z nebytových prostorů v objektu Zámku čp. 1 ve Strakonicích po dobu rekonstrukce 
pronajatých prostorů, tj. na období od 1. října  2006 do cca května  2007. 
 
24) DARUMA s.r.o., Zelinářská 10, Plzeň 301 64 – umístění zvukového informačního 
nosiče  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 943 /2006 (161/16a) 
I. Souhlasí 
s  pronájmem části pozemku p.č. 1337/1 v k.ú. Strakonice za účelem umístění zvukového 
informačního nosiče (lokalita u kostela sv. Markéty)  o výměře cca 5 m2  společnosti 
DARUMA s.r.o. na dobu určitou 10-ti let. V případě nedodržení podmínek nájemní smlouvy 
(např. úklid okolí předmětu nájmu, údržby a bezproblémového provozu zvukového nosiče …) 
je toto porušení důvodem k okamžité výpovědi.  
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II. Souhlasí 
s tím že město Strakonice přispěje na výrobu městských  informačních spotů v AJ a NJ v 
částce 15.860,- Kč bez DPH 19%   a to na    dobu minimálně 3  roky, maximálně 4 roky 
provozování.  
 
25)  „Metropolitní síť moderního města – Strakonice.net“ – poplatek za využití kabelové 
trasy 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 944 /2006 (161/16a) 
I. Souhlasí 
v souvislosti s realizací akce „Metropolitní síť moderního města – Strakonice.net“ se 
zaplacením jednorázového poplatku ve výši 1,- Kč za využití  kabelové trasy o délce cca 
100m společnosti TERMS a.s., Planá 67, 370 01 Č. Budějovice, na komíně Teplárny 
Strakonice. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné dohody 
 
27. Zápis ze 7. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 945 /2006 (159/8) 
I. Souhlasí 
s vyplacením neinvestiční dotace ve výši 8.000,-Kč pro DDM, Na Ohradě 417, Strakonice na 
zajištění akce pořádaných v období září – prosinec 2006 
II. Nesouhlasí 
s vyplacení neinvestiční dotace ve výši 7.000,- Kč pro Sdružení obnovu Řepice a okolí na 
festival Židovské dny 2006 s tím, že tuto akci podporuje také poskytnutím prostor 
prostřednictvím MěKS. 
 
28. Poskytnutí příspěvku 5.000,-Kč  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 946 /2006  
I. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,-Kč npr. Josefu Rendlovi  na úhradu nákladů 
spojených s  účastí na Světových hrách policistů a hasičů 2007, které se budou konat ve dnech 
16.-25.3.2007 v australské Adelaidě. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel  Vondrys            Ing. Pavel Pavel    
          starosta                místostarosta 
 
 


