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   Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů 

Z á p i s 

z  105. jednání Rady města Strakonice 

konaného v pondělí 16. července 2018 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Přítomni:      5 členů RM 

                       Mgr. Hrdlička – starosta 

           p. Štrébl – místostarosta 

           Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta  

           RM:  Ing. Moučka,  p. Christelbauer, 

                       Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 

 

Omluveni:     p. Zach DiS., pí Vlasáková, 

 

1. Starosta 

 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice – doplnění usnesení č. 4985/2018 ze dne 6.6.2018 

k žádosti týkající se  realizace Charitativního běhu „Sportem proti rakovině“. 

                                                                                   Usnesení č. 5155/2018  

 Česká pošta, Podskalská 601, 386 01 Strakonice: (pošta 386 03 Strakonice 3) - žádost o 

omezení hodin pro veřejnost dne 21.7.2018. 

                                                                                   Usnesení č. 5156/2018  

 Česká pošta, Podskalská 601, 386 01 Strakonice: (pošta 386 02 Strakonice 2) - žádost o 

uzavření pošty pro veřejnost ve dnech 10.7. – 11.7.2018. 

                                                                                   Usnesení č. 5157/2018  

2. TJ Dražejov z.s. – žádost o podporu na zajištění zázemí pro rozhodčí.  

                                                                                   Usnesení č. 5158/2018  

3. Odbor vnitřních věcí  

 Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění. 

                                                                                   Usnesení č. 5159/2018  

4. Odbor školství a CR  

 Mimořádná podpora organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích 

v roce 2018. 

                                                                                   Usnesení č. 5160/2018  

5. ZŠ Na Podsrpu - žádost o zpřístupnění objektu za účelem přípravy výuky.  

                                                                                   Usnesení č. 5161/2018  

6. Žádost o souhlas se stavebními úpravami domu č.p. 144, Velké náměstí Strakonice I., na parcele p.č. 

st. 200 v k.ú. Strakonice, žadatel: TRION spol. s r.o., Lidická 207, 386 01 Strakonice, v zastoupení: 

Komplet - projektová kancelář, Písecká 893, 386 01 Strakonice  

                                                                                   Usnesení č. 5162/2018  

7. Různé 

                                                                                   (bez usnesení)  

 

 

105. jednání Rady města Strakonice zahájil p. starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:00 hodin v malé 

zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval 

usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Starosta 

 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice – doplnění usnesení č. 4985/2018 ze dne 

6.6.2018 k žádosti týkající se  realizace Charitativního běhu „Sportem proti rakovině“. 

Usnesení č. 5155/2018 (105/1)  

Rada města po projednání 

I.Souhlasí  

s bezplatným užíváním areálu letního kina a prostoru před letním kinem během přípravy a samotné 

realizace charitativní akce, dále pak s užitím repre prostorů strakonického hradu za účelem realizace 

Charitativního běhu „Sportem proti rakovině“, který proběhne ve čtvrtek 20.9.2018 v době od 6:00 – 

14:00 hodin. 

II. Souhlasí 

s dočasným přerušením výběru poplatku za veřejné WC, umístěném na III. hradním nádvoří za účelem 

realizace Charitativního běhu „Sportem proti rakovině“, který proběhne ve čtvrtek 20.9.2018 v době od 

6:00 – 14:00 hodin. Podmínky vztahující se k dočasnému přerušení výběru poplatku za veřejné WC 

umístěném na III. hradním nádvoří v předmětný den, je nutno ze strany 25. protiletadlového raketového 

pluku Strakonice domluvit s příslušnými pracovníky Technických služeb Strakonice s.r.o.  

III. Ukládá 

MěKS Strakonice uzavřít s 25. protiletadlový raketovým plukem Strakonice příslušnou smlouvu dle 

části bodu I. (letní kino). 

 

 Česká pošta, Podskalská 601, 386 01 Strakonice: (pošta 386 03 Strakonice 3) - žádost o 

omezení hodin pro veřejnost dne 21.7.2018. 

Usnesení č. 5156/2018 (105/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

dopis České pošty, Podskalská 601, 386 01 Strakonice ze dne 9.7.2018 týkající se žádosti o omezení 

hodin pro veřejnost dne 21.7.2018 (sobota – 9:00 – 17:00 hodin – mimořádná odstávka pošty 386 03 

Strakonice 3). 

 

 Česká pošta, Podskalská 601, 386 01 Strakonice: (pošta 386 02 Strakonice 2) - žádost o 

uzavření pošty pro veřejnost ve dnech 10.7. – 11.7.2018. 

Usnesení č. 5157/2018 (105/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

dopis České pošty, Podskalská 601, 386 01 Strakonice ze dne 10.7. 2018 týkající se žádosti o uzavření 

pošty 386 02 Strakonice 2 pro veřejnost ve dnech 10.7. – 11.7.2018. 

 

přišel p. Christelbauer 

 

2. TJ Dražejov z.s. – žádost o podporu na zajištění zázemí pro rozhodčí. 

Usnesení č. 5158/2018 (bez materiálu)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje  

RO č. 94 ve výši 250.000,-Kč 

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na pořízení samostatné šatny se sociálním zařízením (WC a 

sprcha) pro rozhodčí. RO bude kryto použitím prostředků minulých let.  

Rozpočtová skladba: výdaje                   758 – 3429 – 6xxx 

                                   financování                                8115 

II. Ukládá 

Majetkovému odboru objednat obytný kontejner, který bude poskytnut TJ Dražejov, z.s. pro účely šatny 

a sociálního zázemí sportoviště Na Virtě. 
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3. Odbor vnitřních věcí  (105/2) 

 Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění. 

Usnesení č. 5159/2018 (105/2)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje  

po zapracování připomínek předložené znění Pravidel pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 

Sb., v platném znění (verze 1.6), přičemž tato pravidla nabývají účinnosti dne 16.7.2018. 

II. Ukládá  

všem zaměstnancům města zařazeným do MěÚ seznámit se s novým zněním Pravidel pro poskytování 

informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, a tato pravidla dodržovat. 

 

4. Odbor školství a CR  

 Mimořádná podpora organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve 

Strakonicích v roce 2018. 

Usnesení č. 5160/2018 (105/3)  

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

schválit pravidla pro Mimořádnou podporu organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve 

Strakonicích v roce 2018. 

 

5. ZŠ Na Podsrpu - žádost o zpřístupnění objektu za účelem přípravy výuky.  

Usnesení č. 5161/2018 (bez materiálu)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

revokovat usnesení č. 793/ZM/2018 ze dne 27.6.2018, a to z důvodu, že zájem původního žadatele 

spolku ZŠ Volyňka z.s. o odkoupení bývalé ZŠ Posrp stále trvá (spolek Základní škola Volyňka z.s. má 

vydanou platnou akreditaci – soukromá škola je zapsána v rejstříku Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy), a dále z důvodu poskytnutí informace ze strany nového statutárního orgánu spolku, že 

změna v osobě žadatele na fyzické osoby členy spolku nebyla spolkem interně řádně projednána a 

odsouhlasena.  
 

6. Žádost o souhlas se stavebními úpravami domu č.p. 144, Velké náměstí Strakonice I., na parcele 

p.č. st. 200 v k.ú. Strakonice 

Žadatel: TRION spol. s r.o., Lidická 207, 386 01 Strakonice  

V zastoupení: Komplet - projektová kancelář, Písecká 893, 386 01 Strakonice  

Usnesení č. 5162/2018 (bez materiálu)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s  realizací stavebních úprav, spočívajících v zateplení uliční strany fasády na Velkém náměstí, a to tak, 

že navržené zateplení v tl. 140 mm by přesahovalo vlastnickou hranici pozemku p.č. st. 200  na pozemek 

p.č. 1388/3 v k.ú. Strakonice, který  je v majetku města Strakonice.  

 

7. Různé - (bez č. usnesení) 

RM byla seznámena s informacemi týkající se možných dotací ve vztahu k hotelu Bavor a jeho blízkého 

okolí ve městě Strakonice, poskytnutými odborem rozvoje MěÚ. Bylo zkonstatováno, že v současné 

době neprobíhá a ani není oficiálně znám žádný dotační titul, ze kterého by bylo možné řešit nákup a 

opravu hotelu Bavor ve Strakonicích.  

 

 

 

 

 

Mgr. Břetislav Hrdlička  v.r.                         p. Josef Štrébl v.r. 

        starosta                místostarosta  


