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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 130. jednání Rady města Strakonice 

konaného 27. ledna 2010 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     5 členů RM :  
Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel – místostarosta 
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové RM:, MUDr. Chod, pí Žiláková 
Ing.Tůma – tajemník  
PhDr. Kotlíková - PR 
Miroslava Havrdová - zapisovatelka 
 

Omluveni:  Ing. Vlasák  
    Mgr. Parkosová 
    
Program: 
1. Darovací smlouva (FI Konsult s.r.o.) – třídění komunálního odpadu 

            Usnesení č. 3958/2010 
2. MěÚSS :  A/ Prodloužení ubytování v AD 

            Usnesení č. 3959/2010 
  B/ Ubytování v AD 
                    Usnesení č. 3960/2010 
3. Pověření výkonem opatrovnictví 
                    Usnesení č. 3961/2010 
4. Dodatek č.1 smlouvy o podpoře e-spis  
                    Usnesení č. 3962/2010 
5. Projekt „Intervenční program prevence kriminality města Strakonice“  
                    Usnesení č. 3963/2010 
6. IPRM města Strakonice – zápis z 9. jednání ŘV IPRM Strakonice             

            Usnesení č. 3964/2010 
7. Majetkové záležitosti 
                Usnesení č. 3965/2010 –  č. 3987/2010 
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006             

            Usnesení č. 3988/2010 
9. Souhlas se sběrem, zpracováním a analýzou dat potřebných pro plánování sociálních služeb na 
území ORP Strakonice 

            Usnesení č. 3989/2010 
10. Vzdání se místa ředitelky MŠ  Strakonice, A.B. Svojsíka 892 

            Usnesení č. 3990/2010 
11. MP - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí servisních služeb 12/2009/SG 

            Usnesení č. 3991/2010 
12. Zápis z 1. jednání Komise pro sport 

                        Usnesení č. 3992/2010 
13. Veřejné provozování hudebních děl – Novoroční Ohňostroj 

            Usnesení č. 3993/2010 
14. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo MIS/2001/01/ST 

            Usnesení č. 3994/2010 
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Zahájení:  
130. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:30. 1. část jednání 
rady byla věnována prezentaci aplikace „elektronizace materiálů pro radu a zastupitelstvo“ve velké 
zasedací místnosti. Další jednání pokračovalo v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 4 členů 
RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh 
programu jednání. 
 
1. Darovací smlouva (FI Konsult s.r.o.) – třídění komunálního odpadu 
Usnesení č. 3958/2010 (130/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o umístění města Strakonice v soutěži ,,My třídit umíme,, , která proběhla v obcích a 
městech Jihočeského kraje v roce 2009 - 2. místo (v oblasti třídění komunálního odpadu). 
I. Souhlasí  
s přijetím daru od firmy FI Konsult s.r.o. se sídlem Soborská 8, 160 00 Praha 6, ve výši 10 000,- Kč na 
nákup nádob na třídění komunálního odpadu.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem darovací smlouvy 
 
2. MěÚSS :  
A/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 3959/2010 (130/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Jana Bledého, paní Evy Pleskačové, pana Pavla 
Kadlece, paní Evy Sivákové, pana Petra Všiváka na dobu určitou od 1.2.2010 do 31.3.2010 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na dobu 
určitou od 1.2.2010 do 31.3.2010 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence 

             
B/ Ubytování v AD 
Usnesení č. 3960/2010 (130/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Evy Kunové v období od 12.1. do 31.3.2010 
II.Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 12.1. do 31.3.2010  
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence 
 
3. Pověření výkonem opatrovnictví 
Usnesení č. 3961/2010 (130/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
usnesení Okresního soudu ve Strakonicích o ustanovení opatrovníkem Město Strakonice ve věci 
způsobilosti k právním úkonům zbaveného Vladimíra Suchého, Strakonice. 
II. Pověřuje 
paní Věru Froydovou, nar. 30.3.1958, bytem Obránců Míru 1257, Strakonice, a v případě její 
nepřítomnosti slečnu Bc. Věru Hronkovou, Domanice, 386 01 Strakonice, výkonem opatrovnické 
funkce panu Vladimíru Suchému, Strakonice 
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4. Dodatek č.1 smlouvy o podpoře e-spis  
Usnesení č. 3962/2010 (130/6) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
Dodatek č.1 ke smlouvě o podpoře (ke smlouva o podpoře č. ECM 132/2009 mezi Městem Strakonice 
a ICZ a.s.)  –  na rozšíření technické podpory licencí spisové služby e-spis o 24  licencí  na uživatele e-
spis lite 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem dodatku č.1 smlouvy o podpoře mezi Městem Strakonice a firmou ICZ a.s. 
 
5. Projekt „Interven ční program prevence kriminality města Strakonice“  
Usnesení č. 3963/2010 (130/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Krajského programu prevence kriminality Jihočeského kraje  roce 2010 na 
projekt „Intervenční program prevence kriminality města Strakonice“. 
II. Souhlasí  
v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků v potřebné 
výši (do 55.000,-Kč) z rozpočtu města Strakonice na rok 2010 na spolufinancování realizace projektů 
„Intervenční program prevence kriminality města Strakonice“. 
 
6. IPRM města Strakonice – zápis z 9. jednání ŘV IPRM Strakonice             
Usnesení č. 3964/2010 (130/8) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 9. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice ze dne 20. ledna 2010  
II. Schvaluje 
soulad předloženého projektového záměru „Dva kroky k profesionální veřejné službě – projektový a 
procesní management“ s cíli IPRM Strakonice. Předkladatelem projektu je město Strakonice. Uvedený 
projektový záměr bude předložen v rámci Výzvy č. 53 k předkládání žádostí o dotace do Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Prioritní osa 4 – Veřejná správa a veřejné služby, Oblast 
podpory 4.1 – Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy.   
 
7. Majetkové záležitosti 
 
1) Petr Havránek, Praha 1, Nové Město,– dodatek k nájemní smlouvě 
Usnesení č. 3965/2010 (130/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku číslo 1 k nájemní smlouvě ze dne 2.2.2006, kde dojde ke změně pronajímatele a 
to na syna zemřelého pana Havránka, tj. Petr Havránek, Praha 1, narozený.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku.   
 
2) Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice 
Usnesení č. 3966/2010 (130/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na provádění pěstebních činností s firmou: 
Ladislav Minařík, Bezděkovská 427/II., Strakonice, výše  nabídkové ceny  je  715.659,- Kč.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
3) Výběrové řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice 
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Usnesení č. 3967/2010 (130/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na provádění těžby a přibližování dřeva s firmou: 
Milan Hradecký, Novosedly výše nabídkové ceny je 467.424,- Kč včetně DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 

4) Žádost o doplnění usnesení RM 3026/2009 ze dne 1.4.2009 o pozemky v majetku města 
Strakonice dotčené uložením telefonních kabelů a chrániček HDPE v rámci stavby „Strakonice, 
ul. Lidická, Na Stráži a Podskalská“. 
Usnesení č. 3968/2010 (130/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s doplněním usnesení RM č. 3026/2009 ze dne 1.4.2009 o uložení telefonních kabelů a  trubek HDPE 
do pozemků v majetku města Strakonice  p.č  dle KN st.113/1, st. 114/1, st. 156, 171/1, 171/2, 190/1, 
1281/16, 1288/27, 1320/5, 1321/1 a 1329/3 vše v k.ú. Strakonice, v rámci stavby „Strakonice, ul. 
Lidická, Na Stráži a Podskalská“.  
 
6) Záměr na výpůjčku nebytových prostorů v objektu ZŠ F.L. Čelakovského, Chelčického 555, 
Strakonice  
Usnesení č. 3970/2010 (130/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na výpůjčku NP o výměře 53,01 m2  nacházejících se  v suterénu budovy  ZŠ 
F.L.Čelakovského, Chelčického 555, Strakonice.  
 
7) Vlastimil Ku čera, Vodoinstalatérství, Katovice, Tyršova 97 - dodatek k nájemní smlouvě  
Usnesení č. 3971/2010 (130/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 1.9.2001 mezi městem Strakonice a                    
p. Vlastimilem Kučerou, Vodoinstalatérství,  Katovice, Tyršova 97, jehož předmětem bude   snížení 
výměry pronajímaných prostorů z původně pronajaté  plochy 79,15 m2 na plochu pouze 35,6 m2 a 
s tím související snížení nájemného a záloh na služby.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
8) Strakonický hrad – sanace podzemních prostor  
Usnesení č. 3972/2010 (130/5) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení č. 3441/2009 ze dne 12.8.2009. 
II. Rozhodla   
zadat nadlimitní veřejnou zakázku na služby: „Strakonický hrad – sanace podzemních prostor“ 
v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Jediným hodnotícím kritériem je výše 
nabídkové ceny. 
III. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky na služby: „Strakonický hrad – sanace 
podzemních prostor“. 
IV. Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: 
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1. člen  PhDr. Ivana Říhová  
2. člen  Ing. Jana Narovcová 
3. člen  Ing. Radka Mrkvičková 
4. člen  Ing. Věra Samková 
5. člen pan Václav Šrámek 
6. člen zástupce Jihočeské hospodářské komory 
7. člen Ing. Jan Blahout 

náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek : 
1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník Ing. Jaroslav Brůžek 
4. náhradník Ing. Eva Krausová 
5. náhradník Ing. Luděk Joza 
6. náhradník zástupce Jihočeské hospodářské komory 
7. náhradník Ing. Oldřich Švehla 

hlas poradní: JUDr. Eva Dlouhá, Ing. Libor Kulíř 
Dále bude přizván zástupce Státního fondu SFŽP ČR. 
V. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
9) Hrad Strakonice – pochozí terasa nad garážemi na III. nádvo ří 
Usnesení č. 3973/2010 (130/5) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Hrad Strakonice – pochozí terasa nad garážemi 
na III. nádvoří „ ,  za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
1. PROTOM Strakonice, s.r.o., Strakonice I, Písecká 290 
2. Prima a.s. , Raisova 1004 Strakonice 
3. Jihospol , Jihočeská obchodní a stavební společnost  a.s. Písecká 893 , Strakonice  
II. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
Ing. Narovcová, PhDr. Říhová, Ing. Švehla,  p. Houska, Ing. Srb  
náhradníci:  Ing. Vondrys, Ing. Blahout,  p. Bezpalec, Ing. Haiser 
III. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
10) Ukončení nájemní smlouvy  
Usnesení č. 3974/2010 (130/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy č. 01-011 uzavřené dne 16.1.2001 mezi městem Strakonice a 
Jindřiškou a Jaroslavem Reisingerovými, Strakonice na pronájem garáže v objektu Žižkova 850 ve 
Strakonicích a sice dohodou ke dni vkladu kupní smlouvy na prodej uvedené  garáže do katastru 
nemovitostí (právní účinky vkladu). 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody. 
 
1) Podkrovní bytové jednotky v ul. Husova č.p. 800, 801, 802, 803 - dodatky ke smlouvám o 
nájmu bytu 
Usnesení č. 3975/2010 (130/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatků ke smlouvám o nájmu bytu se stávajícími nájemci v podkrovních bytových 
jednotkách v domech č.p. 800, 801, 802, 803. Předmětem dodatků je prodloužení doby nájmu o dva 
roky, tzn. do 31. 1. 2012. 
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II. Ukládá 
majetkovému odboru vypracovat dodatky nájemních smluv. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
2) Žádost paní Vlasty Kudláčkové, bytem Řepice, Strakonice 
Usnesení č. 3976/2010 (130/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s tím, aby podnájemce části nebytových prostorů v objektu  čp. 141 na Velkém náměstí ve 
Strakonicích (OD Maják) paní Vlasta Kudláčková ponechala zařízení svého obchodu  ve                        
2. poschodí objektu do doby, než se dohodne s novým nájemcem uvedeného objektu na případném 
uzavření nové podnájemní smlouvy, v případě že se tak nestane, paní Kudláčková prostory ihned 
vyklidí a uvolní novému nájemci obch. domu.  
 
2)Výběrové řízení na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
Usnesení č. 3977/2010 (131/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na prodej dřevní hmoty s firmou umístěnou na prvním místě : 
CHANA-DW s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec, za uvedené ceny jednotlivých sortimentů 
:                                                                 Celková cena: 724.100,- Kč bez DPH.  
 
 

dřevina  sortiment popis množství cena 
SM     m3 Kč / m3 

          
cena bez DPH DPH cena celkem 

pilařská kulatina 
čerstvá hmota  ( 
délka 8 - 14 m ) 140,00 1.750,- 245.000,- 49.000,- 294.000,- 

KPZ 
hmota s tvrdou 
hnilobou na čele 
 ( délky 8 - 14 m ) 

20,00 850,- 17.000,- 3.400,- 20.400,- 

surové kmeny hmota bez vyzdravení 42,00 
850,- 35.700,- 7.140,- 42.840,- 

špice   42,00 
700,- 29.400,- 5.880,- 35.280,- 

S
M

 -
 č

er
st

vá
 h

m
o

ta
 z

 m
ýt

ní
 tě

žb
y 

KPZ 4m 
2-4 m výřezy nejsou 
předmětem VŘ 

0,00 - - - - 

celkem     244,00 
 327.100,- 65.420,- 392.520,- 

 
        

dřevina  sortiment popis množství cena 
BO     m3 Kč / m3 

          
cena bez DPH DPH cena 

celkem 

če
rs

tv
á

 
hm

o
ta

 
z 

m
ýt

ní
 

pilařská kulatina 
čerstvá hmota  ( 
délka 8 - 14 m ) 177,00 1.300,- 230.100,- 46.020,- 276.120,- 
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KPZ 

hmota s tvrdou 
hnilobou na čele, 
křivost a točivost 
kmene  ( délky 8 - 14 
m ) 

37,00 800,- 29.600,- 5.920,- 35.520,- 

surové kmeny   53,00 
700,- 37.100,- 7.420,- 44.520,- 

špice   72,00 
650,- 46.800,- 9.360,- 56.160,- 

 

KPZ 4m 
2-4 m výřezy nejsou 
předmětem VŘ 0,00 - -  -  - 

celkem     339,00 
  343.600,- 68.720,- 412.320,- 

 
        

dřevina  sortiment popis množství cena 
MD     m3 Kč / m3 

          
cena bez DPH DPH 

cena 
celkem 

pilařská kulatina 
čerstvá hmota  ( 
délka 8 - 14 m ) 

25,00 1.700,- 42.500,- 8.500,- 51.000,- 

KPZ 

hmota s tvrdou 
hnilobou na čele, 
křivost a točivost 
kmene  ( délky 8 - 14 
m ) 

6,00 850,- 5.100,- 1.020,- 6.120,- 

surové kmeny   2,00 
800,- 1.600,- 320,- 1.920,- 

špice   6,00 
700,- 4.200,- 840,- 5.040,- 

M
D

  
- 
če

rs
tv

á
 h

m
o

ta
 z

 m
ýt

ní
 tě

žb
y 

 

KPZ 4m 
2-4 m výřezy nejsou 
předmětem VŘ 0,00 - - - - 

celkem     39,00 
 53.400,- 10.680,- 64.080,- 

 
 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
4) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ,,Sportareál Na Muškách Strakonice“  
Usnesení č. 3978/2010 (131/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci ,,Sportareál Na Muškách Strakonice" se 
zhotovitelem stavby sdružením  SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod, Dopravní stavby 
Střed, Pražská tř.495, 370 04  České Budějovice  a  ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 
Strakonice,přičemž předmětem dodatku jsou vícepráce ve výši 1.346.779 ,- Kč vč. DPH.  
Jedná se o vícepráce uvedené v příloze. 
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II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku k předmětné smlouvě. 
 
5) Jmenování garantů staveb 
Usnesení č. 3979/2010 (131/2) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
garanty staveb, které budou realizovány v roce 2010: 
- Nízkoprahové centrum pro mládež, Strakonice - PhDr. Říhová 
- Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích – Ing. Pavel 
- Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – Ing. Pavel 
- Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského – PhDr. Říhová 
- Základní škola Povážská ve Strakonicích – Ing. Vondrys 
- Modernizace ZŠ Čelakovského, č.p. 555 – PhDr. Říhová 
- ZŠ Dukelská – rekonstrukce vstupu a obvodového pláště jídelny – PhDr. Říhová. 
- Strakonický hrad – sanace podzemních prostor – PhDr. Říhová 
- Rekonstrukce autobusových zastávek v ulicích Husova a Katovická, Strakonice –Ing. Pavel 
- Revitalizace sídliště Mír – náměstí, Strakonice – pí Žiláková 
- Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace, Strakonice – Ing. Vondrys 
- Rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská – Ing. Vondrys 
 
6) Pojištění majetku města  
Usnesení č. 3980/2010 (131/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vypovězením pojistné smlouvy č. 1516410188 (pojištění majetku a odpovědnosti) a pojistné 
smlouvy č. 500024393 (pojištění motorových vozidel) , uzavřených dne 20.12.2006 mezi městem 
Strakonice a Generali Pojišťovnou, a.s. se sídlem Bělehradská 132, Praha 2. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné výpovědi. 
III. Ukládá 
majetkovému odboru připravit výběrové řízení na pojištění majetku města. 
 
7) Pozemkový fond ČR se sídlem Husinecká 1024, Praha 3 – bezúplatný převod pozemku p.č. 
1371/9 v  k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 3981/2010 (131/2) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
revokovat část usnesení č. 320/ZM/2008, týkající se bezúplatného převodu pozemku p.č. 1371/9 v k.ú. 
Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM 
Souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1371/9 o výměře 3849 m2 v k.ú. Strakonice 
z Pozemkového fondu ČR na město Strakonice. 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. 
 
8) Žádost o vypracování dodatku č. 2 k dohodě o uložení inženýrských sítí do  pozemku 
v majetku města Strakonice na akci: „Oprava kondenzátního potrubí v ulici Radomyšlská“.  
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59, 386 43 Strakonice. 
Usnesení č. 3982/2010 (131/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením  dodatku č. 2 k dohodě o uložení inženýrských sítí v souvislosti s přípravou stavby 
„Oprava kondenzátního potrubí v ulici Radomyšlská“ přičemž předmětem dodatku je  rozšíření o 
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uložení kondenzátního potrubí do  pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 579/3  v k.ú. 
Strakonice. 
II Pověřuje 
starostu  podpisem předmětného dodatku. 
 
9) Smlouva o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene  a Smlouva o zřízení věcného 
břemene na akci: „ J-053-2-1439 Dražejov (ST), ZTV 8RD, ÚPS, přípoj.“ 
Žadatel: Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3. 
Zastoupena : Dušan Kubeš, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 3983/2010 (131/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
 uzavřením Smlouvy  o zřízení věcného břemene na akci: „J-053-2-1439 Dražejov (ST), ZTV 8RD, 
ÚPS, přípoj.“  přičemž předmětem smlouvy je uložení telefonního kabelu do pozemků v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 185/2 v k.ú. Střela a p.č. dle KN 1334/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic a 
následná údržba a oprava. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy  o zřízení věcného břemene na akci: „J-053-2-1439 Dražejov (ST), ZTV 8RD, 
ÚPS, přípoj.“  přičemž předmětem smlouvy je uložení telefonního kabelu do pozemků v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 185/2 v k.ú. Střela a p.č. dle KN 1334/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic a 
následná údržba a oprava. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
 
10) Žádost o souhlas s uložením kabelu NN   do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 830/3 v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  přípravou a realizací stavby „Strakonice, 
HODEK spol. s.r.o. – kNN, FVE“.                                       
Žadatel: HODEK spol. s.r.o. Seidlova 467, 142 00 Praha 4 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katov ická 175, 386 01 Strakonice – 
projektová kancelář elektro.  
Usnesení č. 3984/2010 (131/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením  kabelu NN protlakem  do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 830/3 v      
k.ú. Strakonice ,  v souvislosti se stavbou „Strakonice, HODEK spol. s.r.o. – kNN, FVE“,  dle 
sazebníku.  
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
11) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 1050/9 v  k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s vybudováním 
vodovodní, kanalizační a plynovodní  přípojky pro novostavbu rodinného domu na pozemku  
p.č. dle KN 1050/44 v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
Žadatel: Mgr. Iveta Dlouhá Dražejov ,  386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3985/2010 (131/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 1050  v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s novostavbou rodinného domu na 
pozemku   p.č. dle KN 1050/44 v k.ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
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12) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace na pozemku p.č. dle KN 1050/9 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek  p.č. dle KN 1050/4 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic v majetku žadatele z důvodu realizace  novostavby rodinného domu na 
tomto pozemku.  
Žadatel: Mgr. Iveta Dlouhá Dražejov,  386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3986/2010 (131/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace na  pozemku  p.č. dle KN 1050/9  v k.ú Dražejov                      
u Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek p.č. dle KN 1050/44 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
v majetku žadatele, v souvislosti s  novostavbou rodinného domu na tomto pozemku .  
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie, odboru životního prostředí MěÚ 
Strakonice  a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
 
13) Žádost o souhlas s napojením vodovodního přivaděče pro Kapsovu Lhotu na vodovodní řad 
v majetku města Strakonice. 
Usnesení č. 3987/2010 (131/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s napojením vodovodního přivaděče pro Kapsovu Lhotu na vodovodní řad v majetku města 
Strakonice. Napojení bude provedeno dle podmínek stanovených správcem vodovodního řadu - 
Technické služby Strakonice s r.o. 
 
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006             
Usnesení č. 3988/2010 (130/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném pořádku, 
ochraně životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2001, o 
některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
a) 28. ledna – 31. prosince 2010 - reprodukovaná hudba – televize, běžný restaurační provoz – 
restaurace Jiskra, Dukelská 37, Strakonice – pořádá Pavel Vlček, Strakonice – od 22:00 hodin do 
04:00 následujícího dne. 
b) 28. ledna – 31. prosince 2010 - reprodukovaná hudba – televize, běžný restaurační provoz – 
restaurace U Vlků, Husova 355, Strakonice – pořádá Pavel Vlček, Strakonice – od 22:00 hodin do 
03:00 hodin (po – ne) následujícího dne.  
c) 28. ledna – 31. prosince 2010 – reprodukovaná hudba – televize, běžný restaurační provoz – Bar 
Port Arthur, Lidická 168, Strakonice – pořádá Marie Vlčková, Strakonice – od 22:00 do 23:00 
hodin (po – čt, ne) následujícího dne, od 22:00 do 02:00 hodin (pá, so) následujícího dne. 
d)  5. – 6. února 2010 – živá hudba – Good Company, maturitní ples VOŠ a SPŠ Volyně, Sokolovna, 
Strakonice – pořádá Nadační fond VOŠ a SPŠ Volyně, Resslova 440, 387 01 Volyně – od 22:00 
hodin do 03:30 hodin následujícího dne. 
e) 12. – 13. února 2010 – živá hudba – Melodion, ples Měšťanského pivovaru Strakonice, MěDK, 
Strakonice – pořádá Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., Podskalská 324, Strakonice -  od 22:00 
hodin do 03:00 hodin následujícího dne. 
f) 26. – 27. února 2010 – živá hudba –  Scéna – J. Jůzek, ples Technických služeb – Sokolovna, 
Strakonice – pořádá Základní organizace Odborového svazu UNIOS, Technické služby města, 
Raisova 274, Strakonice - od 22:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne. 
g) 30. dubna 2010 – živá hudba – Rock (lehký) – Velký slet čarodějnic, Panská zahrada – pořádá 
SHŠ Markýz ze Strakonic, Zámek 1, Strakonice – od 22:00  do 02:00 hodin následujícího dne. 
 
9. Souhlas se sběrem, zpracováním a analýzou dat potřebných pro plánování sociálních služeb 
na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice 
Usnesení č. 3989/2010 (130/10)  
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s tím, aby MAS „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“ o.s. provedla na území ORP 
Strakonice sběr, zpracování a analýzu dat potřebných pro plánování sociálních služeb na tomto území. 
II. pověřuje  
místostarostku města PhDr. Ivanu Říhovou další komunikací s MAS „CHANCE IN NATURE – 
LOCAL ACTION GROUP“ o.s. 
 
10. Vzdání se místa ředitelky MŠ S Strakonice, A.B. Svojsíka 892 
Usnesení č. 3990/2010  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
dopis ředitelky MŠ Strakonice, A.B. Svojsíka 892 – vzdání se místa ředitelky z důvodu odchodu do 
důchodu k 15.8.2010. 
II. Ukládá 
odboru školství a CR řešit tuto záležitost dle platné legislativy. 
 
11. MP - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí servisních služeb 12/2009/SG 
Usnesení č. 3991/2010 (131/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí servisních služeb 12/2009/SG 
II. Ukládá 
veliteli strážníků postupovat dle dodatku smlouvy 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí servisních služeb 12/2009/SG 
 
12. Zápis z 1. jednání Komise pro sport 
Usnesení č. 3992/2010 (131/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání komise pro sport ze dne 19. 1. 2010. 
II. Souhlasí 
s rozdělením částky určené pro příspěvky pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity dle 
Zásad přidělování finančních příspěvků (neinvestičních transferů) města Strakonice určených  
pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity, a to čl. 2 – na Činnost a jednorázové sportovní  
a volnočasové akce částka ve výši 340.000,- Kč (na sportovní činnost žactva a dorostu  
a na volnočasovou činnost mládeže do 19 let 220.000,- Kč, na jednorázové sportovní a volnočasové 
akce 120.000,- Kč); čl. 3 – na Ocenění mimořádných sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na 
reprezentaci města částka ve výši 160.000,- Kč. 
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro kategorie žactva 
a dorostu (v případě HC Strakonice, o. s., včetně juniorské kategorie) v roce 2010: Basketbalovému 
klubu Strakonice, Sportovnímu klubu Basketbal Strakonice, Cobře Ryu Strakonice, o. s.,  
DDM Strakonice – kroužku potápění, střeleckému kroužku, DDM Strakonice – Fbc Strakonice,  
HC Strakonice, o. s., SK Judo – 1990 Strakonice, Občanskému sdružení Karate Strakonice, 
Sportovnímu klubu policie Strakonice, Shotokanu Karate-Do International Federation Czech 
Republic, o. s., TJ ČZ Strakonice – atletickému oddílu, oddílu házené, oddílu stolního tenisu, TJ Fezko 
Strakonice – oddílu plaveckých sportů, oddílu volejbalu. 
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku na nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro kategorie 
dospělých: Basketbalovému klubu Strakonice, Basket servisu Strakonice, s. r. o., Sportovnímu klubu 
Basketbal Strakonice, DDM Strakonice – Fbc Strakonice, HC Strakonice, o. s., Sportovnímu klubu 
policie Strakonice, Potápěčům Strakonice, o. s., TJ ČZ Strakonice – oddílu házené, TJ Fezko 
Strakonice – oddílu plaveckých sportů. 
 



 12 

V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 10.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných spor- 
tovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města, s podmínkou prezentace města při 
akci, SK Basketbal Strakonice na uspořádání finále českého poháru mužů 2010 v basketbalu  
ve sportovní hale STARZ Strakonice ve dnech 18. – 20. 3. 2010.  
VI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč (na každý uvedený turnaj 1.000,- Kč) z finančních pro-
středků na jednorázové sportovní a volnočasové akce TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na uspořádání 
souboru turnajů v házené pro mládež konaných v házenkářské hale ve Strakonicích ve dnech 24. 1., 
27. 2., 13. 3., 14. 3., 21. 3. 2010. 
VII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce HC Strakonice, o. s., na uspořádání Jarního hokejového turnaje žáků 4. tříd na zimním 
stadionu ve Strakonicích dne 6. 3. 2010.  
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce HC Strakonice, o. s., na uspořádání Jarního hokejového turnaje žáků 2. tříd na zimním 
stadionu ve Strakonicích dne 20. 3. 2010.  
IX. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce HC Strakonice, o. s., na uspořádání Jarního hokejového turnaje žáků 1. tříd na zimním 
stadionu ve Strakonicích dne 20. 3. 2010.  
X. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce HC Strakonice, o. s., na uspořádání hokejového turnaje mladších žáků na ukončení 
hokejové sezony 2009-2010 na zimním stadionu ve Strakonicích dne 13. 3. 2010.  
XI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce TJ Fezko Strakonice – oddílu plaveckých sportů – vodnímu pólu na uspořádání turnaje 
mladšího žactva a minižactva ve vodním pólu o Pohár Richarda Albrechta na plaveckém stadionu  
ve Strakonicích ve dnech 13. 2., 13. 3., a 20. 3. 2010.  
XII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 15.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce OS ČSTV Strakonice na uspořádání akce Vyhlášení nejlepších sportovců okresu 
Strakonice za rok 2009 v Domě kultury ve Strakonicích dne 16. 2. 2010.  
XIII. Revokuje 
část usnesení číslo 2972/2009 ze dne 25. 3. 2009  
bod V. Souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové 
sportovní a volnočasové akce SK Cyklo-Macner Strakonice na uspořádání 18. ročníku závodů 
horských kol pro všechny věkové kategorie ve Strakonicích dne 7. 6. 2009.  
XIV. Revokuje 
část usnesení číslo 2778/2009 ze dne 28. 1. 2009  
bod VII. Souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 4.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové 
sportovní a volnočasové akce SKI klubu Strakonice na uspořádání krajského přeboru ve sjezdovém 
lyžování – obří slalom v Kubově Huti ve dnech 14. – 15. 2. 2009.  
 
13. Veřejné provozování hudebních děl – Novoroční Ohňostroj 
Usnesení č. 3993/2010 (131/4) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností OSA – Ochranný 
svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci akce: 
Novoroční Ohňostroj dne 1.1. 2010. Autorská odměna činí 1 952,- Kč (včetně DPH). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
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14. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo MIS/2001/01/ST 
Usnesení č. 3994/2010 (131/5) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo MIS/2001/01/ST mezi Městem Strakonice a Geovap spol.s r.o.  –  
rozšíření aplikace Přijmy o modul Vymáhání a vazbu na spisovou službu E-spis a rozšíření aplikace 
Sociální dávky o modul dávkové agendy a její vazba na E-spis. 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem dodatku č.6 ke smlouvě o dílo MIS/2001/01/ST mezi Městem Strakonice a Geovap 
spol.s r.o.  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                         Ing. Pavel Pavel  
        starosta                     místostarosta                           
 


