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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 151. jednání Rady města Strakonice 

konaného 15. září 2010 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
Omluveni:  Ing. Vlasák, MUDr. Chod  

Mgr. Malotová – PR 
 
    

 
Program: 
 
1. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 

            Usnesení č. 4741/2010 
2. Užití znaku města                       

            Usnesení č. 4742/2010 
3. Konkurzní řízení na funkci ředitelky MŠ Strakonice, Šumavská 264 

            Usnesení č. 4743/2010 
4. Osobní příplatek ředitelky Mateřské školy Strakonice, A.B.Svojsíka 892 

            Usnesení č. 4744/2010 
5. TS – bytové záležitosti 

            Usnesení č. 4745/2010 
6. Majetkové záležitosti 

   Usnesení č. 4746/2010 – 4750/2010 
7. Navýšení příspěvku na provoz – ZŠ Poděbradova 

            Usnesení č. 4751/2010 
8. Návštěva partnerského města Bad Salzungen 

            Usnesení č. 4752/2010 
9. Václavská pouť:  
A/ HC Strakonice  - žádost o pronájem pozemků a provozování parkoviště  

            Usnesení č. 4753/2010             
B/ Umístění přístřešku   

            Usnesení č. 4754/2010      
10. Umisťování propagačních materiálů politických stran, hnutí, církví apod. v a na  
zařízeních města 

            Usnesení č. 4755/2010 
11. Dys-centrum Strakonice, občanské sdružení při ZŠ F.L. Čelakovského – finanční příspěvek 

            Usnesení č. 4756/2010 
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Zahájení:  
151. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:45 v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 4741/2010 (151/1) 
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 
dne 17. září 2010 – živá hudba - koncert kapel: Good bye Summer V., Patheroye Roye, 
Formeláci, 12° Bagpipers – Podskalí Ostrov – pořádá Michal Polata, Strakonice - od 22,00 hodin do 
24,00 hodin. 
 
2. Užití znaku města  
Usnesení č. 4742/2010 (151/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice v publikaci Encyklopedie měst a obcí okresu Strakonice, kterou 
vydává SMOOS.  
 
3. Konkurzní řízení na funkci ředitelky MŠ Strakonice, Šumavská 264 
Usnesení č. 4743/2010 (151/3) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
vyhlásit konkurz na funkci ředitele/ky MŠ Strakonice, Šumavská 264 
 
4. Osobní příplatek ředitelky Mateřské školy Strakonice, A.B.Svojsíka 892 
Usnesení č. 4744/2010 (151/4) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
osobní příplatek Bc. Janě Liškové, ředitelce MŠ Strakonice, A.B.Svojsíka 892 dle přílohy uložené na 
odboru školství a cestovního ruchu. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 
5. TS – bytové záležitosti 
 
1.Revokace usnesení RM - neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 4745/2010 (151/6) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
Revokovat usnesení RM č. 4734/2010 (150/8). 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice ve spolupráci s majetkovým odborem města Strakonice uzavřít novou 
nájemní smlouvu s Davidem Bledým, Strakonice, č.b. 016 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. 
kategorie v přízemí domu, a to na dobu určitou 6 měsíců. Při neplnění podmínek nájemní smlouvy tuto 
neprodloužit. Po skončení doby nájmu nájemci nepřísluší jakákoliv náhrada. 
 
6. Majetkové záležitosti 
 
1) Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví  města Strakonice 
p.č. dle KN 1320/2 a 1288/3, vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti s vybudováním kanalizační a 
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vodovodní  přípojky pro plánovanou výstavbu administrativní budovy na pozemku p.č. dle KN  
st. 253 v k.ú. Strakonice. 
Žadatel: Ing. Miloslav Kůta, Chrašťovice,   386 01 Strakonice 
Usnesení č. 4746/2010 (151/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační a vodovodní přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
1320/2 a 1288/3, vše v k.ú.Strakonice, v souvislosti s vybudováním kanalizační a vodovodní přípojky 
pro plánovanou výstavbu administrativní budovy na pozemku p.č. dle KN st.253 v k.ú. Strakonice,  
dle sazebníku. 
Kanalizační a vodovodní přípojka bude provedena během stavebních prací na rekonstrukci Velkého 
náměstí.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
2) Smlouva č.700250947000010 o krátkodobém připojení k distribu ční soustavě E.ON. pro 
odběrné místo ,,Parkoviště pod nemocnicí ul. Radomyšlská  Strakonice“ 
Usnesení č. 4747/2010 (151/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podepsáním smlouvy č. 700250947000010  s  E.ON Distribuce  a. s., o krátkodobém připojení 
k distribuční soustavě E.ON. v době konání Václavské pouti pro odběrné místo  ,,Parkoviště pod 
nemocnicí ul. Radomyšlská Strakonice“ 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Výzva více zájemcům na dodavatele díla „Obnova svítidel veřejného osvětlení ulice Volyňská 
- Strakonice“. 
Usnesení č. 4748/2010 (151/5a) 
Rada města v souvislosti s realizací stavby „Obnova svítidel veřejného osvětlení ulice Volyňská - 
Strakonice“. 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Obnova svítidel veřejného osvětlení ulice 
Volyňská - Strakonice“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
      1. Efektivní Osvětlování s.r.o. Kojčice 67, 394 09 Pelhřimov         

2. UNIELEKTRO, s. r. o.,  StrakonICE, Radošovice149, 386 01 Strakonice 
3. ELEKTROSTAV, s. r. o., Strakonice, Písecká 283, 386 01 Strakonice 
4. ELSTAV,  v. o. s.,  Strakonice, Hradební 329, 386 01, Strakonice  

    5. ELEKTROMONTÁŽE  Blatná, spol. s r.o. Ve Škalí 623,  388 01  Blatná 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s přihlášením neomezeného 
počtu uchazečů pro podání nabídky na realizaci stavby:„Obnova svítidel veřejného osvětlení ulice 
Volyňská - Strakonice“. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Pavel 
2. člen  Ing. Ludvík Němejc 
3. člen  Ing. Jana Narovcová 
4. člen  Ing. Jan Blahout  
5. člen  Michal Bezpalec 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník  PhDr. Ivana Říhová 
2. náhradník  Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník  Ing. Oldřich Švehla 
4. náhradník  Ing. Miloš Haiser 
5. náhradník  Jaroslav Houska 
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IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
4) „KOMPOSTÁRNA Strakonice, pozemek p.č.1208/5 v k.ú. Strakonice“, „Příprava území – 
lokalita „Kání Vrch“, Strakonice“ – ve řejnoprávní smlouvy  
Usnesení č. 4749/2010 (151/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávních smluv o povolení stavby týkajících se akcí „KOMPOSTÁRNA 
Strakonice, pozemek p.č.1208/5 v k.ú. Strakonice“ a „Příprava území – lokalita „Kání Vrch“, 
Strakonice“. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
5) Paní MUDr. Milada Hálková – žádost o finanční náhradu   
Usnesení č. 4750/2010 (151/5a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s uhrazením částky 26 000,- Kč MUDr. Miladě Hálkové za poškozenou podlahovou krytinu.  
 
7. Navýšení příspěvku na provoz – ZŠ Poděbradova 
Usnesení č. 4751/2010 (151/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s navýšením finančních prostředků o 12.000,-Kč z organizace 1333 na provoz ZŠ Poděbradova. 
 
8. Návštěva partnerského města Bad Salzungen 
Usnesení č. 4752/2010  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s návštěvou partnerského města Bad Salzungen ve dnech 2.10. – 4.10.2010, u příležitosti  20. výročí 
sjednocení Německa. Město Strakonice bude zastupovat MUDr. Jiří Chod. 
 
9. Václavská pouť:  
A/ HC Strakonice  - žádost o pronájem pozemků a provozování parkoviště  
Usnesení č. 4753/2010  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezplatným pronájmem pozemků a provozováním parkoviště před zimním stadionem, v okolí 
fotbalových hřišť a před plaveckým stadionem  občanskému sdružení HC Strakonice, Na Křemelce 
512, Strakonice a to ve dnech 25.9. a 26.9.2010 za účelem zajištění parkování v době Václavské pouti. 
 
B/ Umístění přístřešku   
Usnesení č. 4754/2010  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s bezplatným umístěním přístřešku pro případ nepříznivého počasí v době Václavské pouti (23.9. – 
26.9.2010) na travnaté ploše U náhonu p. M.Chylíkovi, Rychlé občerstvení, Tisová 115, Strakonice 
IV. 
 
10. Umisťování propagačních materiálů politických stran, hnutí, církví apod. v a na zařízeních 
města 
Usnesení č. 4755/2010  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s umisťováním propagačních materiálů politických stran, hnutí, církví apod. v a na objektech města. 
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11. Dys-centrum Strakonice, občanské sdružení při ZŠ F.L. Čelakovského – finanční příspěvek 
Usnesení č. 4756/2010  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 6.000,-Kč občanskému sdružení Dys-centrum Strakonice, 
při ZŠ F.L.Čelakovského, Chelčického 555, Strakonice na udržení provozu.Bude hrazeno z kapitoly 
odboru školství a CR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                             Ing. Pavel Pavel  
       starosta                     místostarosta 
 
                              


