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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 139. jednání Rady města Strakonice 
konaného 5. května 2010 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:     4 členové RM :  

Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel – místostarosta 
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové RM: Mgr. Parkosová 
Ing.Tůma – tajemník  
Mgr. Malotová - PR 
Miroslava Havrdová - zapisovatelka 

 
Omluveni:  MUDr. Chod, Ing. Vlasák, pí Žiláková  
Program: 
 
1. Záštita starosty města Strakonice – Utkání hvězd Jihočeského basketbalu 2010 

           Usnesení č. 4311/2010 
2. Majetkové záležitosti 

                Usnesení č. 4312/2010 – 4333/2010 
3. TS - bytové záležitosti 

               Usnesení č. 4334/2010 –  4337/2010 
5. MěÚSS:  A/ ubytování v AD 

            Usnesení č. 4338/2010 
  B/ ukončení ubytování v AD 

            Usnesení č. 4339/2010 
6. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006               

            Usnesení č. 4340/2010 
7. Příspěvek na kulturní akci – Gymnázium Strakonice 

            Usnesení č. 4341/2010 
8. Projekt „Dva kroky k profesionální veřejné službě – projektový a procesní management“ - realizace 
projektu a jeho spolufinancování z prostředků města Strakonice  

            Usnesení č. 4342/2010 
9. Zápis ze sociální komise, příspěvky z rozpočtu města, zařazení do pořadníku čekatelů na přidělení 
bytu v DPS 
                                          Usnesení č. 4343/2010 
10. TJ ČZ Strakonice – oddíl házené, úprava usnesení 
                    Usnesení č. 4344/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
139. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 17:20 v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Záštita starosty města Strakonice – Utkání hvězd Jihočeského basketbalu 2010 
Usnesení č. 4311/2010 (139/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s udělením Záštity starosty města Strakonice nad Utkáním hvězd Jihočeského basketbalu 2010, které 
pořádá SK Basketbal Strakonice, Na Křemelce 512, ve sportovní hale STARZ Strakonice  dne 22. 5. 
2010.  
 
2. Majetkové záležitosti 
 
1) Rekonstrukce autobusových zastávek v ulicích Husova a Katovická, Strakonice 
Usnesení č. 4312/2010 (139/3) 
Rada města v souvislosti s akcí „Rekonstrukce autobusových zastávek v ulicích Husova a Katovická, 
Strakonice“ 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné sítě mezi 
Telefónika O2 Czech Republic, a.s. a městem Strakonice ve výši 205.328,90,-Kč bez DPH  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
2)  Nízkoprahové centrum pro mládež, Strakonice 
Usnesení č. 4313/2010 (139/3) 
Rada města v souvislosti s akcí „Nízkoprahové centrum pro mládež, Strakonice“ 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné sítě mezi 
Telefónika O2 Czech Republic, a.s. a městem Strakonice ve výši  56.242,-Kč bez DPH.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
3)  Žádost spol. Ciao …, s.r.o., se sídlem Zámek 1, Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 4314/2010 (139/3) 
I. Souhlasí 
v souvislosti s nájemní smlouvou, dodatkem č.1, uzavřeným mezi městem Strakonice a společností 
Ciao…, s.r.o., s odložením poslední splátky ve výši 50.000,- Kč k termínu 1.10.2010. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č.2. 
 
1) Stanovení užšího seznamu uchazečů o nájem bytových jednotek do 50 m2, nad 50 m2  a tzv. 
startovacích bytových jednotek  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 4315/2010 (139/3a 
I. Schvaluje  
níže uvedený seznam uchazečů o nájem bytu  
a) Uchazeči převedeni z předchozího seznamu: 
Žadatelé o nájem bytu nad 50 m2: 
pí Jana Kolorosová, Str. 
p. Radek Koudelka , Str.I 
 
Žadatelé o nájem bytu do 50 m2: 
pí Radka Matlasová, Str.I 
p. Miloslav Vokatý, Protivín  
p. Lubomír Věneček, Str 
pí Šárka Šeflová, Velký bor  
MUDr. Jiří Novák, Protivín  
MUDr. Helena Regalová, Str 
MUDr. Anna Chríbiková, Senec 
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pí Olga Rašková, Str. 
 
b) Nově zařazení uchazeči: 
Žadatelé o tzv. startovací bytovou jednotku: 
pí Hana Kohútová, Strakonice 
Žadatelé o nájem bytu do 50 m2: 
pí Veronika Dolejšová, Strakonice 
pí Jana Otradovcová, Str.I 
Žadatelé o nájem bytu nad 50 m2: 
p. Miroslav Černý, Strakonice 
p. Tomáš Řehák, Strakonice 
pí Zdeňka Votavová, Strakonice 
p. Milan Peleška, Strakonice 
pí Veronika Čínovcová, Str.I 
 
2) Radek Jakubčo, Strakonice II – oznámení o zániku společného nájmu bytu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 4316/2010 (139/3a) 
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále evidován  p. 
Radek Jakubčo. 
 
3) Milan Kurek, bytem Strakonice II – žádost o změnu smlouvy o nájmu bytu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 4317/2010 (139/3a) 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o společném nájmu bytu, přičemž předmětem dohody je vznik společného nájmu 
k bytu č. 015, Strakonice, pro pí Evu Žigovou. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dohody. 
 
4) Lenka Soukupová, Strakonice I – žádost o podnájem bytu pro pí Marcelu Šišpelovou 
Usnesení č. 4318/2010 (139/3a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s podnájmem b.j. č. 007 v domě č.p. 776, ul. Mírova, Strakonice nájemce paní Lenky Soukupové pro 
paní Marcelu Šišpelovou (+ 2 osoby) 
 
5) Šárka Kůsová, Strakonice I, 1+1 o výměře bytu 63,91 m2, Pavel Bílek, bytem č.p. 78, ul. 
Bezděkovská, Strakonice II, 3+1 o výměře bytu 74,89 m2 - žádost o schválení dohody o výměně 
bytů  
Usnesení č. 4319/2010 (139/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
ve smyslu ust. § 715 oz. v platném znění s dohodou o výměně bytových jednotek nájemců: 
Šárka Kůsová, b.j. 2+0, č.b.24 a Pavel Bílek, 78/II.,b.j. 3+1, č.b. 22 za předpokladu, že p. Bílek bude 
splňovat podmínky nařízení vlády č. 146/2003 Sb. (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). 
II. Pověřuje 
starostu města podepsáním předmětných dohod a smluv týkajících se výměny bytových jednotek. 
 
6) Uvolněná bytová jednotka 1+1, č.b. 001, Velké nám. 49, Strakonice  
Usnesení č. 4320/2010 (139/3a) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá  
majetkovému odboru uzavřít s paní Andreou Kunovou „Dohodu o ukončení účinnosti nájemní 
smlouvy“ na b.j. 1+1, č.b. B26, ul. Zvolenská č.p. 805, Strakonice I a „Smlouvu o nájmu bytu“ na b.j. 
1+1, č.b. 001, ul. Velké náměstí č.p. 49, Strakonice I a pověřuje starostu jejich podpisem.  
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7) Uvolněná bytová jednotka 1+1, č.b. B26, Zvolenská 805, Strakonice I 
Usnesení č. 4321/2010 (139/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (41,47 m2), č.b. B26, v 1. patře domu č.p. 805/I 
Strakonice, ul. Zvolenská s paní Radkou Matlasovou, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
8) Manželé Stříbrní, Strakonice – žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 4322/2010 (139/3a) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
majetkovému odboru uzavřít s manželi Stříbrnými „Dohodu o ukončení účinnosti nájemní smlouvy“ 
na b.j. 4+1, č.b. 22, ul. Leknínová č.p. 1391, Strakonice I.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru uzavřít s manželi Kubíčkovými „Dohodu o ukončení účinnosti nájemní 
smlouvy“ na b.j. 2+kk, č.b. 21, ul. Leknínová č.p. 1391, Strakonice I a „Smlouvu o nájmu bytu“ o 
velikosti 4+1 ( 82,97 m2), č.b. 22, ve 2. patře domu č.p. 1391, ul. Leknínová, za předpokladu, že  
budou splňovat podmínky nařízení vlády č. 146/2003 Sb. (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). 
III. Nesouhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 4+1 ( 82,97 m2), č.b. 22, ve 2. patře domu č.p. 1391, ul. 
Leknínová s manž.Kindlovými, Strakonice 
IV. Pověřuje 
starostu města podepsáním předmětných dohod a smlouvy.  
 
9) Uvolněná b.j. 2+kk, č.b. 21, v č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice 
Usnesení č. 4323/2010 (139/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+kk (57,59 m2), č.b. 21, ve 2. patře domu č.p. 1391, 
ul. Leknínová s panem Radkem Koudelkou, Strakonice, za předpokladu, že pan Radek Koudelka bude 
splňovat podmínky nařízení vlády č. 146/2003 Sb. (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). 
II. Pověřuje 
starostu města podepsáním předmětné smlouvy.  
 
10) Uvolněná b. j. 1+1, č. b. 007, v č. p. 808, ul. Zahradní, Strakonice I 
Usnesení č. 4324/2010 (139/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 1+1 (53,05 m2), č. b. 007 v domě                    
č. p.808, ul.Zahradní, Strakonice, s panem Miroslavem Černým, Strakonice. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
11) Uvolněná b. j. 1+0, č. b. 011, v č. p. 799, ul. Husova, Strakonice I 
Usnesení č. 4325/2010 (139/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 1+0 (32,37 m2), č. b. 011 v domě                   
č. p.799, ul.Husova, Strakonice, s panem Lubomírem Věnečkem, Strakonice za předpokladu, že bude 
splňovat podmínky nařízení vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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12) Prodej bytových jednotek v domech č.p. 635 a 636, ul Nerudova, Strakonice 
Usnesení č. 4326/2010 (139/3a) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
sdělení týkající se prodeje bytových jednotek v domech č.p. 635 a 636, ul. Nerudova, Strakonice. 
 
13) Jaroslav Schwarz, Droužetice Strakonice – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
Usnesení č. 4327/2010 (139/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy, uzavřené mezi Městem Strakonice a panem Jaroslavem Schwarzem, 
Droužetice Strakonice, dohodou, k 30. dubnu 2010, za předpokladu vyrovnání všech závazků vůči 
městu Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
14)  Dohoda o předčasném užívání části stavby „Komunikace – Jezárka“ 
Usnesení č. 4328/2010 (139/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o předčasném užívání části stavby mezi Městem Strakonice a firmou Jan Polata, 
Milevsko. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné dohody. 
 
15) MŠ  Holečkova č.p. 410 – zastřešení terasy  
Usnesení č. 4329/2010 (139/3a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „ MŠ  Holečkova č.p. 410 – zastřešení terasy, za 
podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
1. H a T  s.r.o., Komenského 373 , Strakonice  
2. PROTOM Strakonice, s.r.o., Strakonice I, Písecká 290 
3. SALVETE spol. s r.o., Strakonice, Písecká 506 
4. JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., Strakonice, Písecká 893 
5. VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140 
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice s možností přihlášení dalších uchazečů. 
II. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
PhDr. Říhová, Ing. Narovcová, Ing. Švehla, p. Houska, p. Hanušová (ředitelka MŠ)  
náhradníci: Ing. Vondrys, Ing. Srb, p. Bezpalec, Ing. Haiser 
III. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
16) Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví  města Strakonice 
p.č. dle KN 679/2, 679/3, 679/12, 679/20 a 679/21 vše v  k.ú. Nové Strakonice v souvislosti s  
realizací stavby : „Polyfunkční objekt na Ohradě ve Strakonicích“. 
Žadatel: ZNAKON, a.s., Sousedovice 44,  386 01 Strakonice. 
V zastoupení: STA, projektový atelier, v.o.s., Havlíčkova 247, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 4330/2010 (139/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením vodovodního a kanalizačního potrubí, kabelů NN a  telefonního kabelu  do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 679/2, p.č. dle KN 679/3, p.č. dle KN 679/12, p.č. dle KN 
679/20 a p.č. dle KN 679/21 vše v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou a 
realizací stavby : „Polyfunkční objekt na ohradě ve Strakonicích“, dle sazebníku. 
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II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
17) Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí do pozemků v majetku města Strakonice 
v souvislosti s projektovou přípravou a s realizací stavby „Stavební úpravy – rekonstrukce NTL 
plynovodu a přípojek, ul. Na Ohradě a Nábřežní, Strakonice“. 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
v zastoupení: Radka Bambulová, projekt. činnost ve výstavbě, Žižkova 66,  373 72 Lišov. 
Usnesení č. 4331/2010 (139/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením potrubí NTL plynovodu z PE–HD D na pozemcích ve vlastnictví  města Strakonice            
p.č. dle KN 1309/1 v k.ú. Strakonice,  p.č. dle KN 679/2, p.č. dle KN 679/3,  p.č. dle KN 679/11 p.č. 
dle KN 679/12, p.č. dle KN 679/20, p.č. dle 679/21, p.č. dle KN 679/22, p.č. dle KN 679/23,  p.č. dle 
KN 679/24, p.č. dle KN 679/25, p.č. dle KN 679/26, p.č. dle KN 750/2, p.č. dle KN 651/2 , p.č. dle 
KN 651/4,  p.č. dle KN 750/1,  p.č. dle KN 750/3,  p.č. dle KN 750/4,  p.č. dle KN 749/1,  p.č. dle KN 
748/1,  p.č. dle KN 726/15 a  p.č. dle KN 748/3 vše v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti s projektovou  
přípravou  a realizací stavby „Stavební úpravy – rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek, ul. Na 
Ohradě a Nábřežní, Strakonice“, dle sazebníku.  
Projektová dokumentace musí být v souladu s PD připravované rekonstrukce ulice Na Ohradě. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
18) Žádost o souhlas z titulu majitele pozemku 
Usnesení č. 4332/2010 (139/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s napojením dešťových vod z objektu v majetku SŽDC,  s.r.o., Nádražní 12,  370 00 České Budějovice 
do uliční vpustě na pozemku p.č. dle KN 719 k.ú. Nové Strakonice dle vyjádření provozovatele 
vodohospodářského majetku – Technické služby Strakonice, s.r.o., ze dne 28.4.2010. Investor 
napojení je SŽDC, s.r.o. 
 
19) Vodovodní řad – lokalita Pod Kuřidlem 
Usnesení č. 4333/2010 (139/3a) 
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
provozovatele vodohospodářského majetku – Technické služby Strakonice, s.r.o. zajištěním realizace 
stavby: „Vodovodní řad – lokalita Pod Kuřidlem“ dle cenové nabídky společnosti SMP CZ, a.s., 
Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6. Maximální celková cena díla 2.987.998,77 Kč bez DPH. Stavba 
bude realizována technicky a časově v souběhu s realizací stavby: „Podprojekt č.3 - Kanalizace 
Dražejov“. 
 
 
4. TS - bytové záležitosti 
 
1. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 4334/2010 (139/4) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu na byt – nájem doba určitá Lence Uhlíkové, Strakonice, č.b. 013  o 
velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie ve 3.patře domu v případě, že nájemce do 31.5.2010 
neuhradí splatné nájemné.         
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 31.5.2010, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
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2. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 4335/2010 (139/4) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu na byt – nájem doba určitá Andreje Nejedlé, Strakonice, č.b. 019  o 
velikosti 1+1s příslušenstvím, I. kategorie v 6.podlaží domu v případě, že nájemce do 31.5.2010 
neuhradí splatné nájemné.         
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 31.5.2010, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
3. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 4336/2010 (139/4) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu na byt – nájem doba určitá Petře České, Strakonice, č.b. 003 o velikosti 
1+1 s příslušenstvím, I. kategorie v přízemí domu v případě, že nájemce do 31.5.2010 neuhradí splatné 
nájemné.         
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 31.5.2010, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
4. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 4337/2010 (139/4) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu na byt – nájem doba určitá Romanovi Fišerovi, Strakonice, č.b. 016 o 
velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie v 5. podlaží domu v případě, že nájemce do 31.5.2010 
neuhradí splatné nájemné.         
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 31.5.2010, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
5. MěÚSS: 
A/ ubytování v AD 
Usnesení č. 4338/2010 (139/5, 139/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Pavla Vojtíka v období od 20.4. do 31.7.2010 
s ubytováním v Azylovém domě pana Daniela Fibicha v období od 23.4. do 31.7.2010 
s ubytováním v Azylovém domě paní Jitky Pánkové v období od 28.4. do 31.7.2010 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 20.4. do 31.7.2010 (p. Vojtík), na dobu od 23.4. do 31.7.2010 (p. Fibich) a na dobu od 28.4. do 
31.7.2010 (pí Pánková) 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smluv o poskytnutí služby sociální prevence 
 
A/ ukončení ubytování v AD 
Usnesení č. 4339/2010 (139/10) 
Rada města po projednání 
I. Rozhoduje 
o ukončení ubytování v Azylovém domě pana Michala Irdzy ke dni 30.4.2010. 
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6. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 4340/2010 (139/6) 
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) na období od 7. května 2010 do 7. května 2011 – reprodukovaná hudba – věž během otevírací 
doby – Kavárna Kafíčko, Palackého nám. 102, Strakonice – pořádá Japajo s.r.o., Palackého nám. 
102, 386 01 Strakonice – denně pondělí až čtvrtek od 9,30 hodin do 22,00 hodin, pátek od 9,30 hodin 
do 02,00 hodin následujícího dne, sobota od 10,00 hodin do 02,00 hodin následujícího dne, neděle od 
13,00 hodin do 22,00 hodin. 
b) na období od 28. května 2010 do 28. srpna 2010 – živá a reprodukovaná hudba - Restaurace - 
Pizzerie „U Papeže“, Strakonice – pořádá František Sedláček, Sušice – pravidelně ve dnech pátek, 
sobota od 22,00 hodin do 24,00 hodin. 
 
7. Příspěvěk na kulturní akci – Gymnázium Strakonice 
Usnesení č. 4341/2010 (139/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 50 000,- Gymnáziu Strakonice, Máchova 174, Strakonice na akci 
studentské Majáles   &  Happening 1920 – 2010 dne 7. května 2010.  

 
8. Projekt „Dva kroky k profesionální veřejné službě – projektový a procesní management“ - 
realizace projektu a jeho spolufinancování z prostředků města Strakonice  
Usnesení č. 4342/2010 (139/8) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
vzít  na vědomí výsledek schvalovacího procesu projektu Dva kroky k profesionální veřejné službě – 
projektový a procesní management z 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. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s realizací tohoto projektu s předpokládaným rozpočtem ve výši 3 226 606 Kč a dále souhlasí 
s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu města na kofinancování tohoto projektu v částce 483 
991,-Kč (tj. ve výši 15% rozpočtu projektu) v letech 2010 - 2012. 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem nezbytných dokumentů a smluv, nutných k přijetí podpory 
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
 
9. Zápis ze sociální komise, příspěvky z rozpočtu města, zařazení do pořadníku čekatelů na 
přidělení bytu v DPS 
Usnesení č. 4343/2010 (140/1) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání sociální komise 
II. Souhlasí 
s poskytnutím finančních příspěvků z rozpočtu města těmto organizacím: 
1. Středisko výchovné péče, Ellerova 160, Strakonice -  4.000 Kč (na ubytování, vstupné do muzeí, 
půjčovné horských kol) 
2. Centrum pro zdravotně postižené JK o.s., Stavbařů 213, Strakonice -  9.700Kč  (na režijní 
náklady půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek) 
3. Sdružení zdravotně  postižených v ČR, ÚS Strakonice, Stavbařů 213, Strakonice - 70.000 Kč (na 
režijní náklady) 
4. Středisko rané péče SPRP, Kněžská 8, České Budějovice -  14.000  Kč (na částečné pokrytí 
nákladů spojených s poskytováním rané péče)  



 9

5. Občanské sdružení PREVENT, Heydukova 349, Strakonice - 50.000 Kč (na úhradu provozních 
nákladů)  
6. Společnost pro podporu lidí s mentálním  postižením v ČR, o.s., Stavbařů 213, Strakonice - 
5.000 Kč  (na úhradu nájmu)   
7. DYS CENTRUM, Chelčického 555, Strakonice - 3.000 Kč (na provoz Linky bezpečí)  
8. Mateřské Centrum Beruška, Bezděkovská 216, Strakonice – 30.000 Kč (na úhradu nájmu, vodné 
a stočné) 
9. BEZ o.s., Kolářova 303, Katovice – 4.500 Kč(na výrobu křesadel)     
10. OS Cestou vůle, Svatopluka Čecha 1324, Strakonice -  15.000 Kč (na canisterapii a ergoterapii) 
11. Městská policie Strakonice, Komenského 328, Strakonice – 10.000 Kč (na ubytování) 
12. Fokus – Písek, o.s. – sdružení pro péči o duševně nemocné, Kollárova 485, Písek - 
45.000 Kč (na provozní náklady)  
13. Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s., Radomyšlská 336, Strakonice – 10.000 Kč (na 
vybavení herny) 
III. Nesouhlasí 
 s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města těmto organizacím: 
1. Oblastní charita, Sousedovice 40, Strakonice  
2. Svaz diabetiků ČR, ú.o., Oldřich Novák, Spojařů 1226, Strakonice  
IV.Ukládá    
sociálnímu a majetkovému odboru zpracovat nová pravidla pro poskytování bytů v domech 
s pečovatelskou službou v souvislosti s následným využitím služby 
V. Ukládá 
sociálnímu odboru provést schválené usnesení   
 
10. TJ ČZ Strakonice – oddíl házené, úprava usnesení 
Usnesení č. 4344/2010 (140/2) 
Rada města po projednání  
I. Upravuje 
usnesení číslo 4204/2010 ze dne 31. 3. 2010  
bod X. Souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč (na každý uvedený turnaj 1.000,- Kč) 
z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volnočasové akce TJ ČZ Strakonice – oddílu 
házené na uspořádání souboru turnajů v házené pro mládež v Házenkářské hale ve Strakonicích ve 
dnech 22. 4., 2. 5., 5. 6., 6. 6., 12. 6. 2010.  
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                Ing. Pavel Pavel 
       starosta                               místostarosta                          
                                


