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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 134. jednání Rady města Strakonice 

konaného 10. března 2010 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
Omluveni:   Ing. Vlasák    
 
    
Program: 
 
1. Projekt „Hrad Strakonice – oprava fasád a západní brány“   
                    Usnesení č. 4114/2010  
2. TS – bytové záležitosti 

   Usnesení č. 4115/2010 – 4119/2010   
3. Zápis z 2. jednání komise pro sport ze dne 25. 2. 2010 

            Usnesení č. 4120/2010  
4. Majetkové záležitosti 
                     Usnesení č. 4121/2010 – 4133/2010   
5. Užití znaku města – AKTIV 95 OPAVA, s. r. o. 

            Usnesení č. 4134/2010  
6. MěKS - Změna podmínek pro akce pořádané v MěDK Strakonice organizacemi, které město 
Strakonice zřizuje nebo vlastní 
                    Usnesení č. 4135/2010  
7. Mandátní smlouva k projektu „Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, Strakonice“. 

            Usnesení č. 4136/2010  
8. Veřejné provozování hudebních děl – Aprílové bruslení městem 

            Usnesení č. 4137/2010  
9. Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 1/2010 O systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem, 
kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 z  24.5. 2006 

        Usnesení č. 4138/2010  
10.. Hodnotící zpráva II procesu CAF 
            Usnesení č. 4139/2010  
11. Rozpočtová opatření č. 1 - 3 

            Usnesení č. 4140/2010 
12. Dodatek č. 7 (smlouva o výpůjčce č. 377 mezi ÚP ve Strakonicích a městem Strakonice). 
                    Usnesení č. 4141/2010  
13. Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem  
                     Usnesení č. 4142/2010 
14. Odměny členům výborů a komisí za rok 2009 
                     Usnesení č. 4143/2010 
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15. Realizace projektů „Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice“ a „Zateplení a výměna 
oken MŠ Šumavská, Strakonice“  podpořených v rámci Operačního programu Životní prostředí 
                     Usnesení č. 4144/2010 
16. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 5 900 039 691s Pojišťovnou České spořitelny  
                     Usnesení č. 4145/2010 
 
17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem            
                     Usnesení č. 4146/2010 
18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem  pro školní rok 2010/2011  
                                Usnesení č. 4147/2010 
19. Podpora procesů plánování sociálních služeb na území ORP Strakonice 
                     Usnesení č. 4148/2010 
  
 
         
Zahájení:  
134. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:40 v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. Projekt „Hrad Strakonice – oprava fasád a západní brány“   
Usnesení č. 4114/2010 (134/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje Nemovité kulturní památky 2010 
na projekt „Hrad Strakonice – oprava fasád a západní brány“. 
II. Souhlasí  
v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků v potřebné 
výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2010 na spolufinancování realizace projektu „Hrad Strakonice 
– oprava fasád a západní brány“. 
 
2. TS – bytové záležitosti 
1) Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá (Petra Hrdinová) 
Usnesení č. 4115/2010 (134/3) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.3.2010 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Petře Hrdinové, Strakonice,  č.b. 020  o velikosti 1+0 s příslušenstvím, I. kategorie 
v V. podlaží domu.         
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 31.3.2010, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
2) Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá (Pavlína Chudobová) 
Usnesení č. 4116/2010 (134/3) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.3.2010 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Pavlíně Chudobové, Strakonice, č.b. 001  o velikosti 1+3 s příslušenstvím, I. 
kategorie v přízemí domu.         
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II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 31.3.2010, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
3) Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá (Erika Šeiriene) 
Usnesení č. 4117/2010 (134/3) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 14.4.2010 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Erice Šeiriene, Strakonice,  č.b. 004  o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie 
ve 3. podlaží domu.         
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 14.4.2010, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
5) Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá (Monika Švecová) 
Usnesení č. 4118/2010 (134/3) 
Rada města po projednání 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 14.4..2010 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Monice Švecové, Strakonice, č.b. 008  o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie 
ve 3. podlaží domu.         
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 14.4.2010, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
6) Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá (Martin Strnad) 
Usnesení č. 4119/2010 (134/3) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.3.2010 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Martinovi Strnadovi, Strakonice,  č.b. 003  o velikosti 1+2 s příslušenstvím, II. 
kategorie v I podlaží domu.         
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 31.3.2010, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
3. Zápis z 2. jednání komise pro sport ze dne 25. 2. 2010. 
Usnesení č. 4120/2010 (134/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání komise pro sport ze dne 25. 2. 2010. 
II. Revokuje 
část usnesení číslo 3597/2009 ze dne 30. 9. 2009  
bod III. Souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové 
sportovní a volnočasové akce HC Strakonice, o. s., na uspořádání hokejového turnaje starších žáků 
pod názvem Vánoční turnaj o Pohár Romana Turka na Zimním stadionu ve Strakonicích dne  
26. 12. 2009. 
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III. Revokuje 
část usnesení číslo 3597/2009 ze dne 30. 9. 2009 bod V. Souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 
5.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volnočasové akce TJ Fezko Strakonice 
– oddílu plaveckých sportů na uspořádání plaveckých závodů Vánoční cena se soutěží Plave celá 
rodina na Plaveckém stadionu ve Strakonicích dne 22. 12. 2009. 
IV. Revokuje 
část usnesení číslo 3309/2009 ze dne 1. 7. 2009  
bod V. Souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 15.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové 
sportovní a volnočasové akce TJ Fezko Strakonice – oddílu plaveckých sportů na uspořádání Czech 
Open na Plaveckém stadionu ve Strakonicích ve dnech 31. 7. – 2. 8. 2009.  
V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 4.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných sportov-
ních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města Klubu českých turistů, ZO Strakonice,  
na činnost značkařského obvodu Strakonice v roce 2010. 
VI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných sportov-
ních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města TJ Sokol Strakonice – oddílu všestra-
nnosti na zajištění účasti na přehlídce pódiových skladeb ČOS – oddílů všestrannosti v Praze dne  
13. 3. 2010.    
VII. Souhlasí  
s vydáním publikace Ohlédnutí za sportem 2009 Strakonice včetně použití znaku města Strakonice. 
 
4. Majetkové záležitosti 
 
1) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. č.700159221000020 pro odběrné místo  ,, 
Ellerova –bývalé občerstvení a WC “ 
Usnesení č. 4121/2010 (134/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podepsáním smlouvy č. 700159221000020  s  E.ON Distribuce  a. s., o připojení k distribuční 
soustavě E.ON. pro odběrné místo  ,, Ellerova –bývalé občerstvení a WC “. 
II. Souhlasí 
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením , a to ve výši 15.000 ,- Kč s DPH . 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. č.700189818000010 pro odběrné místo  ,, 
Veřejné osvětlení V Lipkách “ 
Usnesení č. 4122/2010 (134/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podepsáním smlouvy č. 700189818000010 s  E.ON Distribuce  a. s., o připojení k distribuční 
soustavě E.ON. pro odběrné místo  ,, Veřejné osvětlení V Lipkách “. 
II. Souhlasí 
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením , a to ve výši  5.000 ,- Kč s DPH . 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. č.7001136500000010       pro odběrné místo  
,, Veřejné osvětlení ul. Švandy Dudáka “ 
Usnesení č. 4123/2010 (134/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podepsáním smlouvy č. 7001136500000010 s  E.ON Distribuce  a. s., o připojení k distribuční 
soustavě E.ON. pro odběrné místo  ,, Veřejné osvětlení ul. Švandy Dudáka “. 
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II. Souhlasí 
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením , a to ve výši 10.000 ,- Kč s DPH . 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Výpůjčka  nebytových prostorů  
Usnesení č. 4124/2010 (134/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o výpůjčce  NP o výměře 53,01 m2  nacházejících se  v suterénu budovy ZŠ 
F.L.Čelakovského, Chelčického 555, Strakonice mezi městem Strakonice a následujícím žadatelem: 
- Dyscentrum Strakonice, se sídlem Chelčického 555, Strakonice, IČ 26620201, smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, vypůjčitel bude hradit na své náklady služby 
spojené s výpůjčkou prostorů.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
5) Výpověď nájemní smlouvy  
Usnesení č. 4125/2010 (134/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vypovězením nájemní smlouvy č. 07-395 uzavřené mezi městem Strakonice a paní Stanislavou 
Chvostovou, Strakonice  dne 1.10.2007 na pronájem garážového stání č. 10  v objektu Leknínová 
1391 ve Strakonicích, výpovědní lhůta je  z důvodu neplacení nájemného 1 měsíc.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné výpovědi.  
 
9) LIMEX CB a.s., Střížkovská 3, 180 00  Praha 8  - žádost o uzavření dodatku k mandátní 
smlouvě č. 01-377 
Usnesení č. 4126/2010 (134/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.4 k mandátní smlouvě č.01-377, uzavřené mezi městem Strakonice a 
společností LIMEX CB a.s., přičemž předmětem dodatku je změna termínu plnění a současně 
rozšíření předmětu díla v souvislosti s opětovným projednáváním projektové dokumentace k ÚŘ a SP, 
nový výběrem GD stavby, aktualizací dílčích dodávek stavby, výkonem koordinátora bezpečnosti 
práce dle zákona č. 309/2006 Sb. a dále navýšením ceny díla na základě stanovené inflace. Celková 
cena díla je navýšena o 1.607.667 Kč bez DPH,  změna termínu plnění od 15.11.2001 do 6/2012. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
10) LIMEX CB a.s., Střížkovská 3, 180 00  Praha 8  - žádost o uzavření dodatku k mandátní 
smlouvě č. 02-235 
Usnesení č. 4127/2010 (134/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 k mandátní smlouvě č.02-235, uzavřené mezi městem Strakonice a 
společností LIMEX CB a.s., přičemž předmětem dodatku je změna termínu plnění a současně dále 
navýšením ceny díla na základě stanovené inflace. Celková cena díla je navýšena o 285.160 Kč bez 
DPH,  změna termínu plnění od 15.11.2001 do 6/2012. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětného dodatku 
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1) Uvolněná b. j. 3+1, č. b. 024, v č. p. 1126, ul. Čelakovského, Strakonice I 
Usnesení č. 4128/2010 (134/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s obsazením bytové jednotky č. 024 v domě č.p. 1126, ul. Čelakovského, jako náhradní řešení bytové 
situace nájemcům bytů v pivovaru Strakonice. 
 
2) Česká spořitelna, a.s., OP České Budějovice, pobočka Strakonice, Velké náměstí 55, 
Strakonice – Ing. Milan Vokroj, zástupce ředitele pobočky – vyhlášení záměru + pronájem 
pozemku 
Usnesení č. 4129/2010 (134/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1320/5 v k.ú. Strakonice o výměře odpovídající 
dvěma parkovacím místům 
II. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 1320/5 v k.ú. Strakonice o výměře odpovídající dvěma parkovacím 
místům , České spořitelně a.s., pobočka Strakonice,  za účelem parkování motorových vozidel svých 
klientů, za cenu 12.000,- Kč + DPH/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc, pokud se 
v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
3) ČZ a.s., Sluneční náměstí 2540/5, Praha 13 , Stodůlky – směna pozemků  
Usnesení č. 4130/2010 (134/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení č. 731/ZM/2009 ze dne 23.9.2009. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 714/4 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Nové 
Strakonice (pozemek ve vlastnictví města Strakonice) za  část  pozemku p.č. 320/2 o výměře cca 630 
m2 , část  pozemku  p.č. 320/80 o výměře cca 10 m2 , pozemku p.č. 320/7 o výměře 353 m2, vše v k.ú. 
Přední Ptákovice a za část pozemku p.č. 583/3 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Nové Strakonice (pozemky 
ve vlastnictví  ČZ a.s. celkem o výměře cca 1003 m2).  
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit se směnou části pozemku p.č. 714/4 o výměře cca 250 m2  v k.ú. Nové Strakonice (pozemek 
ve vlastnictví  města  Strakonice)  za část pozemku   p.č. 320/2 o výměře cca 630 m2 , část pozemku 
p.č. 320/80 o výměře cca 10 m2 , pozemku p.č. 320/7 o výměře 353 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice, a 
za část pozemku p.č. 583/3 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Nové Strakonice (pozemky ve vlastnictví   ČZ 
a.s. celkem o výměře cca 1003 m2)  po uplynutí zákonem stanovené lhůty v případě, že se nepřihlásí 
jiný zájemce, s  doplatkem  města Strakonice  za rozdíl ve směňovaných výměrách (cca 753 m2) za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem. 
IV. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem směnné smlouvy. 
 
4) Žádost Komerční banky a.s.  
Usnesení č. 4131/2010 (134/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s výjimkou zapracovanou do dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostorů v budovách čp. 270 a 
1319 v ul. Na Stráži ve Strakonicích  uzavřeného s Komerční bankou a.s., spočívající ve zvyšování 
nájemného o inflační koeficient vždy s účinností od 1.5. kalendářního roku, oproti běžně používanému 
termínu zvyšování nájemného od 1.1. kalendářního roku.  
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5)  Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví města 
Strakonice p.č. dle KN 1267/3 a 1320/3 vše v  k.ú. Strakonice v souvislosti s vybudováním 
kanalizační přípojky pro dům č.p. 54 „U Hroznu“ na pozemku  p.č. dle KN st.153 v k.ú. 
Strakonice. 
Žadatel: Jiří Urbánek, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 4132/2010 (134/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1267/3 a 1320/3 
vše  v  Strakonice v souvislosti s vybudováním kanalizační přípojky pro dům č.p. 54 „U Hroznu“ na 
pozemku  p.č. dle KN st.153 v k.ú. Strakonice, dle sazebníku.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
6) Žádost o povolení uložit kabelové vedení VN a  NN do pozemku v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 1320/2, 1288/3, 1267/4, 1327/1, 1608, 1322/1, 1321/1, 171/1, 171/3, 1324, 171/2, 1320/1 
a 1323/1 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Velké náměstí – přeložky 
VN a NN“.  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELPROJEKT Písek s.r.o., Nábřeží 1. máje 1935, 397 01 Písek – projektování vedení 
VN a NN.  
Usnesení č. 4133/2010 (134/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelového vedení NN a VN  do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1320/2, 
1288/3, 1267/4, 1327/1, 1608, 1322/1, 1321/1, 171/1, 171/3, 1324, 171/2, 1320/1 a 1323/1 vše v k.ú. 
Strakonice v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Velké náměstí – přeložky VN a NN“.  
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení na akci: „Strakonice – Velké náměstí – přeložky VN a NN“, dle sazebníku. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení na akci: 
„Strakonice – Velké náměstí – přeložky VN a NN“.  
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
 
5. Užití znaku města – AKTIV 95 OPAVA, s. r. o. 
Usnesení č. 4134/2010 (134/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s užitím znaku města Strakonice na sběratelské kolekci znaků měst a obcí České republiky na 
reklamních předmětech Buton s připínáčkem nebo magnetem společnosti AKTIV 95 OPAVA, s. r. o., 
Slezská 110/24 Opava.  
 
6. MěKS - Změna podmínek pro akce pořádané v MěDK Strakonice organizacemi, které město 
Strakonice zřizuje nebo vlastní 
Usnesení č. 4135/2010 (134/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, aby organizace, které vlastní nebo zřizuje město Strakonice, byly osvobozeny od placení 
nájemného a služeb v Městském domě kultury Strakonice. 
 
7. Mandátní smlouva k projektu „Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, Strakonice“. 
Usnesení č. 4136/2010 (134/7) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s uzavřením Mandátní smlouvy na vykonávání činností organizačního, ekonomického a finančního 
poradenství, které jsou spojeny s funkcí manažera projektu „Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, 
Strakonice“, s Kanceláří ekonomického a finančního poradenství, Zavadilka 2584, 370 05 České 
Budějovice. Cena díla je 200.000,- Kč bez DPH, 240.000,- Kč vč. DPH. 
Finanční částka ve výši 240.000,- Kč bude hrazena ze schváleného rozpočtu města – položky č. 296 
„Přípravné práce a konzultační činnost k žádostem o dotace“.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
8. Veřejné provozování hudebních děl – Aprílové bruslení městem 
Usnesení č. 4137/2010 (134/8) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností Intergram - 
nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, o. s. 
Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci akce: Aprílové bruslení městem pořádané městem 
Strakonice dne 23. 4. 2010. Autorská odměna činí 180,- Kč (včetně DPH). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění.  
 
9. Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 1/2010 O systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se 
stavebním odpadem, kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 z  24.5. 2006 
Usnesení č. 4138/2010 (134/9) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit Obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 1/2010 O systému shromažďování,sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním 
odpadem,  kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 z  24.5. 2006. 
 
10. Hodnotící zpráva II procesu CAF 
Usnesení č. 4139/2010 (134/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
II. Sebehodnotící  zprávu dle metodiky CAF včetně Akčního plánu zlepšování práce  MěÚ Strakonice. 
II. Ukládá   
tajemníkovi městského úřadu informovat radu města o výsledcích realizace Akčního plánu zlepšování 
práce MěÚ předložením Závěrečné zprávy druhého kola aplikace metodiky CAF. 
 
11. Rozpočtová opatření č. 1 - 3 
Usnesení č. 4140/2010 (134/11) 
Rada města po projednání 
I.  Doporučuje ZM schválit 
  RO  č. 1  ve výši  1 354 267,- Kč - finanční vypořádání města Strakonice se SR                                                       
      - 355 000,- Kč   -  vratka nedočerpané dotace na výplatu příspěvku na péči  

- 1 251 232,- Kč   -  vratka nedočerpané dotace na výplatu dávek pro těžce zdravotně   
                                 postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi   

  - 10 680,- Kč   -  vratka nedočerpané dotace na volby do EP za obec Slaník 
    - 1 862,- Kč   -  vratka nedočerpané dotace na volby do OZ za obec Slaník 
         - 13,- Kč   -  vratka nedočerpané dotace na projekt Program prevence kriminality 

         - 320,- Kč   -  vratka nedočerpané dotace na projekt MŠ Strakonice – návštěva centra  
                             ekologické výchovy Dřípatka 

        264 840,- Kč   -  doplatek výdajů spojených s konáním voleb do EP 
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Rozpočtové opatření (rozdíl mezi vratkami dotací do SR a doplatkem dotace) ve výši  
1 354 267,- Kč bude kryt použitím prostředků minulých let.   
RO  č. 2 ve výši  34 192 982,- Kč  -  finanční vypořádání s jednotlivými odbory MěÚ 

      Zvýšení schváleného rozpočtu roku 2010 o akce , na kterých byly zahájeny práce v průběhu roku 
2009, ale nebyly dokončeny a jejich profinancování v roce 2009 neproběhlo: 

     150 000,- Kč  -  projekt k územnímu řízení kompostárna Strakonice 
25 000,- Kč  -  projekt na úpravu zeleně v parku u viaduktu u ČZ 

 113 050,- Kč  -  žádost o dotaci k projektu „Park Jezárka – Strakonice“ 
48 000,- Kč  -  smlouva o vytvoření  projektu v rámci OP LZZ „Vzdělávání se  
                         zaměřením na zkvalitnění projektového manegementu a klíčových 
                         procesů Městského úřadu Strakonice“ 

 180 000,- Kč  -  mandátní smlouva na poradenství k projektu „Komunikační napojení 
                 průmyslové zony u Blatenského mostu ve Strakonicích“ 
15 420,- Kč  -  přihláška k účasti na veletrhu URBIS INVEST 
  1 512,- Kč  -  vratka - sociální dávka 
  3 000,- Kč  -  vratka – pokuta 

    303 000,- Kč  -  projektová dokumentace – objekty u hřbitova 
      48 000,- Kč  -  projekty, expertizy 
    500 000,- Kč  -  autobusové zastávky 
    301 000,- Kč  -  generel odvodnění Strakonic        
    187 000,- Kč  -  komunikace – PD, opravy, investice 
 1 532 000,- Kč  -  chodníky, parkoviště – PD, opravy, investice 
    700 000,- Kč  -  protipovodňová ochrana 
    861 000,- Kč  -  cyklostezky  
    200 000,- Kč  -  revitalizace sídlišť – sídl. Máj 
     130 000,- Kč  -  prohlášení vlastníka 
     356 000,- Kč  -  ÚV Hajská – projektová dokumentace 
  1 000 000,- Kč  -  hrad – sanace podzemních prostor 
  4 500 000,- Kč  -  revitalizace strakonického hradu 
17 200 000,- Kč  -  hrad  ZUŠ + víceúčelový sál 
  3 428 000,- Kč  -  Mušky – sportoviště 
  2 411 000,- Kč  -  obytná zona Mušky – komunikace a  inženýrské sítě 
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
RO  č. 3  ve výši   1 800 000,- Kč 
Finanční prostředky na realizaci projektu „Rekonstrukce venkovního areálu Mateřské školy Stavbařů“. 
Akce je spolufinancována z Programu rozvoje venkova – Leader, dotace je zpětná, akci je nutno 
předfinancovat v plné výši. V rozpočtu roku 2010 je na projekt schválená částka  
200 000,- Kč (celkové náklady na projekt 1 946 374,- Kč, dotace 1 472 047,- Kč, podíl města  
474 327,- Kč). Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
IV.  Ukládá 
finančnímu odboru  RO č. 1 – 3  předložit ke schválení na nejbližším zasedání ZM. 

             
12. Dodatek č. 7 (smlouva o výpůjčce č. 377 mezi ÚP ve Strakonicích a městem Strakonice). 
Usnesení č. 4141/(134/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením  dodatku č. 7 ke smlouvě o výpůjčce č. 377 mezi Úřadem práce ve Strakonicích se sídlem 
Textiláků 393, 386 01 Strakonice, IČ 00476234 a městem Strakonice, jehož předmětem je změna výše 
čtvrtletních záloh na energie, odvoz odpadu, úklid společných prostor a na spotřebovaný hygienický 
materiál podle skutečného vyúčtování za r. 2009 v budově ve Smetanově ulici čp. 533  
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 7 ke smlouvě v předloženém znění. 
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13. Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem  
Usnesení č. 4142/2010 (134/13) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
udělení odměn za 1. pololetí školního roku 2009/2010 ředitelům základních a mateřských škol 
zřizovaných městem Strakonice dle předloženého návrhu, který je samostatnou přílohou usnesení RM 
uloženou na odboru školství a CR. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
                      
14. Odměny členům výborů a komisí za rok 2009 
Usnesení č. 4143/2010 (134/14) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit dle zákona č. 128/2000 Sb., § 84 odst. 2 písmeno y) pro členy výborů a § 84 odst. 4 pro členy 
komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města odměnu ve výši 250,- Kč za účast na jednání výboru a 
komise v roce 2009. 
 
15. Realizace projektů „Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice“ a „Zateplení a 
výměna oken MŠ Šumavská, Strakonice“  podpořených v rámci Operačního programu Životní 
prostředí 
Usnesení č. 4144/2010 (134/15) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
průběh realizace projektů města Strakonice, které byly schváleny v rámci 11. výzvy Operačního 
programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 - 
Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. Jedná se o projekty 
„Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice“ a „Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, 
Strakonice“ 
 
16. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 5 900 039 691s Pojišťovnou České spořitelny 
Usnesení č. 4145/2010 (134/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
a) s uzavřením Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 5 900 039 691 s Pojišťovnou České spořitelny, 
který bude  řešit doplnění pojištěných o 2 zkušební komisaře.  
b)  s úhradou  pojistného ve výši 3 110 Kč z ostatních osobních výdajů  
II.  Pověřuje  
starostu města Strakonice podpisem Dodatku č. 1  k pojistné smlouvě č. 5 900 039 691       
s Pojišťovnou České spořitelny  
  
17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem          
Usnesení č. 4146/2010 (134/17) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2010 v mateřských školách zřizovaných městem 
Strakonice. 
           
18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem  pro školní rok 2010/2011  
Usnesení č. 4147/2010 (134/18) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předběžné výsledky zápisů do základních škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 
2010/2011. 
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19. Podpora procesů plánování sociálních služeb na území ORP Strakonice 
Usnesení č. 4148/2010  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s realizací akce „Podpora procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Strakonice“ v rámci projektu „Podpora komunitního plánování sociálních 
služeb v Jihočeském kraji“, které pro ORP bude zajištěno prostřednictvím občanského sdružení 
„CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                        Ing. Pavel Pavel 
         starosta                    místostarosta                           
 


