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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 124. jednání Rady města Strakonice 

konaného 25. listopadu 2009 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM :  
Ing. Pavel – místostarosta  
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové RM: Mgr. Parkosová, pí Žiláková, MUDr. Chod, Ing. Vlasák 
Ing.Tůma – tajemník  
 
Miroslava Havrdová - zapisovatelka 
 

Omluveni:  Ing. Vondrys – starosta   
   
Program: 
 
1. Majetkové záležitosti 
                                 Usnesení č. 3782/2009 – 3784/2009 
2. MěKS – navýšení příspěvku města do rozpočtu MěKS             

            Usnesení č. 3785/2009 
3. Integrovaný plán rozvoje města  – zápis ze 7. a 8. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice              

            Usnesení č. 3786/2009 
4. Navýšení kapacity MŠ ve Strakonicích                    

            Usnesení č. 3787/2009 
5. MěÚSS – souhlas s přijetím daru          

            Usnesení č. 3788/2009 
6.  Rozpočtové opatření č. 102                     
                     Usnesení č. 3789/2009 
7. Revokace  usnesení č. 3527/2009                  
                     Usnesení č. 3790/2009 
8. Finanční příspěvek na propagační akce infocentra Ciao 
                                 Usnesení č. 3791/2009 
9. Návrh rozpočtu na rok 2010             

            Usnesení č. 3792/2009 
10. Přihláška na výroční cenu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, Mosty 

            Usnesení č. 3793/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
124. jednání Rady města Strakonice zahájil pan místostarosta Ing. Pavel Pavel v 17:30 v kanceláři 
starosty po skončení jednání zastupitelstva města. S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Majetkové záležitosti 
 
1) Ukončení nájemní smlouvy  
Usnesení č. 3782/2009 (124/2)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy uzavřené dne 17.8.2009 mezi městem a spol. Catering ST, s.r.o., se 
sídlem Bezděkovská 371, Strakonice, na pronájem budovy bez čp. na pozemku st.p.č. 3528                 
v k.ú. Strakonice (stánek v Rennerových sadech)  a  sice dohodou ke dni 30.11.2009. 
II. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem budovy bez čp. na pozemku st.p.č. 3528 o výměře 21 m2   v k.ú. 
Strakonice  – stánek v Rennerových sadech  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody.  
 
1)  Pronájem nebytových prostorů v čp. 428 v ul. Bezděkovské ve Strakonicích 
Usnesení č. 3783/2009 (124/2a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů o výměře 156,5 m2 v přízemí objektu  
čp. 428 v ul. Bezděkovské ve Strakonicích s následujícím žadatelem za níže uvedených podmínek: 
p. Alois Hradský, Strakonice, IČO: 40717992, obchodní jméno: Alois Hradský a spol. – Smíšené 
zboží, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  3 měsíce, prostory 
budou využívány za účelem provozování prodejny masa a uzenin, prodej studené a teplé kuchyně,  
nájemné ve výši 67.436,- Kč/rok,  v případě, že nájemce bude plátcem DPH, k nájemnému bude 
připočteno DPH, nájemce proinvestuje při úpravách pronajatého prostoru částku 500.000,- Kč.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
2) Slečna Lucie Mrázová, Strakonice – žádost o povolení stavebních úprav 
Usnesení č. 3784/2009 (124/2a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
vybouráním části zdi sprchového koutu z důvodu špatného technického stavu a nevhodného 
dispozičního řešení. Stavební úpravy budou provedeny na náklady nájemce. Tento souhlas 
nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
 
2. MěKS – navýšení příspěvku města do rozpočtu M ěKS             
Usnesení č. 3785/2009 (124/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s navýšením příspěvku města do rozpočtu MěKS Strakonice o částku 40.000,-Kč. Tyto finanční 
prostředky jsou určeny k zajištění Adventních trhů pod Rumpálem  konaných ve Strakonicích  4. -6. 
12. 2009. 
 
3. Integrovaný plán rozvoje města  – zápis ze 7. a 8. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice  
Usnesení č. 3786/2009 (124/4)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis ze 7. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice ze dne 5. října 2009 a zápis z 8. jednání Řídícího 
výboru IPRM Strakonice ze dne 23. listopadu 2009 
II. Schvaluje 
změnu manažera Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice, a to z důvodu mateřské a rodičovské 
dovolené Ing. Evy Krausové. Po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené Ing. Evy Krausové ji 
bude na pozici manažera IPRM Strakonice zastupovat Ing. Věra Samková 
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III. Jmenuje 
Ing. Václava Býčka do funkce člena Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice 
(členství bude trvat po dobu mateřské a rodičovské dovolené Ing. Evy Krausové) 
IV. Schvaluje 
navržené znění Výzvy č. 2 k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) pro aktivitu 5.2a) – Revitalizace 
veřejných prostranství 
V. Schvaluje 
vyhlášení Výzvy č. 2 k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu rozvoje 
města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) pro aktivitu 5.2a) – Revitalizace veřejných 
prostranství s termínem vyhlášení 26.11.2009 a termínem ukončení příjmu žádostí v případě vyčerpání 
finanční částky alokované na tuto výzvu (výše alokace pro tuto výzvu činí 90 mil. Kč) 
VI. Schvaluje 
seznam 22 projektů předložených v rámci Výzvy č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) pro aktivitu 5.2b) – 
Regenerace bytových domů a doporučených k podpoře 
 
4. Navýšení kapacity MŠ ve Strakonicích                    
Usnesení č. 3787/2009 (124/5)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
navýšení kapacity MŠ Čtyřlístek, Holečkova 410, Strakonice o 8 dětí na celkovou kapacitu 88 dětí od 
1.9.2010.  
II. Schvaluje 
navýšení kapacity MŠ Šumavská – součást ZŠ a MŠ Strakonice, Povážská 264 o 8 dětí na celkovou 
kapacitu 112 dětí od 1.9.2010.  
III. Schvaluje 
navýšení kapacity MŠ Strakonice, Lidická 625, odloučené pracoviště Školní 80 o 12 dětí na celkovou 
kapacitu 478 dětí od 1.9.2010. 
IV. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení. 

             
5. MěÚSS – souhlas s přijetím daru          
Usnesení č. 3788/2009 (124/6)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů ZD Novosedly  IČ: 113824 ve výši 5 000,- Kč na lyžařský rekondiční 
pobyt klientů Denního stacionáře pro mentálně postižené. 
II. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice uzavřít darovací smlouvu a zavést dar do účetnictví organizace  

             
6.  Rozpočtové opatření č. 102                    
Usnesení č. 3789/2009 (124/7)  
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 102  ve výši  115 000,- Kč  
Finanční příspěvky organizacím na kulturní a sportovní činnost: 
  -  50 000,- Kč TJ Dražejov na údržbu a provoz sportoviště „Na Virtě“ 
  -  50 000,- Kč TJ FEZKO Strakonice na pokrytí provozních nákladů sportovišť 
  -  15 000,- Kč Mateřské centrum Beruška Strakonice, o.s. na kulturní akce 
   „Advent s Beruškou“ a „Masopustní veselí“ 
Příspěvky budou kryty z prostředků určených na příspěvky na sport a kulturu.  
II. Neschvaluje 
Finanční příspěvek organizaci NIPI ČR, o.s. 
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III.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 102  provést. 
 
7. Revokace  usnesení č. 3527/2009                  
Usnesení č. 3790/2009 (124/8)  
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení č. 3527/2009 ze dne  2.9.2009. 
II. Ruší 
usnesení č. 3527/2009 ze dne  2.9.2009. 
 
8. Finanční příspěvek na propagační akce infocentra Ciao 
Usnesení č. 3791/2009   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 15.000,- na propagační akce infocentra, kdy město 
Strakonice bylo prezentováno prostřednictvím Regionálního infocentra Ciao. Bude hrazeno 
z prostředků na prezentaci a propagaci města. 
 
9. Návrh rozpočtu na rok 2010             
Usnesení č. 3792/2009 (124/1)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
po zapracování připomínek schválit  rozpočet města na rok 2010, který vychází ze schváleného 
výhledu, ve výši: 
Příjmy :        677 410 000,-  Kč 
Výdaje (včetně splátek úvěrů) :        858 563 000,-  Kč 
 
Saldo příjmů a výdajů :    -  181 153 000,-  Kč     
 
Přijatý úvěr – ZŠ Povážská      110 000 000,- Kč 
 
Zapojení prostředků minulých let :               71 153 000,-  Kč      
 
10. Přihláška na výroční cenu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, Mosty 
Usnesení č. 3793/2009  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním přihlášky na výroční cenu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, Mosty. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
Ing. Pavel Pavel                               PhDr. Ivana Říhová  
  místostarosta             místostarostka                            
 


