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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 

z  2. jednání Rady města Strakonice 
konané 27. 11. 2002 v kanceláři starosty města 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      7 členů RM : 

          ing. Vondrys, starosta  
          ing. Pavel, místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka  

                      členové RM: ing. Šíp, ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová 
                      Mgr. Hadravová – právnička, ing. Seknička – tajemník 
 
Program: 
1. MP – změna právní normy              
               Usnesení č. 08/2002 
2. MP – žádost o finanční příspěvek             
               Usnesení č. 09/2002 
3. Pořízení nového majetku potřebného k povodním a jeho převod na MP  
                            Usnesení č. 10/2002 
4. Vybírání příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a školních družin  
                            Usnesení č. 11/2002 
5. Doplnění obecně závazné vyhlášky města Strakonic č. 1/2002 o místním poplatku za    
    provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování   
    komunálních  odpadů              Usnesení č. 12/2002 
 
6. Majetkové záležitosti                 
                     Usnesení č. 13/2002 – 19/2002 
7. Azylový dům – A) prodloužení ubytování             
               Usnesení č. 20/2002  
                              B) ubytování              
               Usnesení č. 21/2002 
8. DPS Budovatelská – přidělení bytu             
               Usnesení č. 22/2002 
9. Smlouva o dílo s firmou Pařez – zdravotně technické služby            
               Usnesení č. 23/2002 
10. Rozpočtová opatření č. 60-72              
               Usnesení č. 24/2002 
11. TS s.r.o. – snížení ceny za přechodné ubytování            
               Usnesení č. 25/2002  
12. Odpor proti platebnímu rozkazu – J. Holeksová           

                   Usnesení č. 26/2002 
13. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících  
      opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    
                            Usnesení č. 27/2002 
14. Pověření stávajících komisí města Strakonice  
                            Usnesení č. 28/2002 
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15. Publikace o povodních         
                            Usnesení č. 29/2002 
16. Veletrhy cestovního ruchu         
                            Usnesení č. 30/2002 
17. Delimitace informačních a telekomunikačních technologií a mikrovlnné propojení budov   
      OkÚ a MěÚ              Usnesení č. 31/2002 
                             
18. Smlouva mezi městem Strakonice a obcí Řepice (hospodářský dvůr) 
                            Usnesení č. 32/2002 
 
 
Zahájení jednání 
   2. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,45 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 7 členů RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná  
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
1. MP – změna právní formy MP     
Usnesení č. 08/2002 (2/10) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
ke dni 31.12.2002 zrušit Městskou policii Strakonice v právní formě organizační složky 
včetně její zřizovací listiny a to na základě novelizace zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a 
zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii 
II. Doporu čuje ZM 
ke dni 1.1.2003 zřídit Městskou policii, jako orgán města v souladu s ustanovením § 1 zákona 
č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění platném k 1.1.2003. Obecně závazná vyhláška 
města Strakonic, kterou byla MP zřízena, zůstává v platnosti. 
 
2. MP – žádost o finanční příspěvek    
Usnesení č. 09/2002 (2/11) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč Městské policii na: 
- občerstvení v rámci „Semináře pro strážníky městských policií“, který se uskuteční v areálu 
KD ve Strakonicích dne 23.12.2002     a na 
- nákup plaket pro každého strážníka a občerstvení u příležitosti 10. výročí založení MP 
Strakonice 
Bude hrazeno z fondu starosty. 
 
3. Pořízení nového majetku potřebného k povodním a jeho převod na MP  
Usnesení č. 10/2002 (2/11a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pořízením nového majetku a jeho následným převodem na MP: 
- gumovky a pláštěnky pro jednotlivého strážníka v celkové hodnotě cca 42.000,- Kč  
- svítilny 3 ks v celkové hodnotě cca 4.500,- Kč 
- svítící zastavovací terče 4 ks v celkové hodnotě cca 8.500,- Kč 
(ceny jsou včetně DPH), bude hrazeno z povodňového fondu 
Jedná se o materiál, který bude uložen ve skladu MP a využíván při živelných pohromách 
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4. Vybírání příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a školních   
     družin  
Usnesení č. 11/2002 (2/2)   
Rada města jako zřizovatel po projednání předloženého návrhu  
I. Ukládá 
těmto příspěvkovým organizacím: 
ZŠ a MŠ Strakonice, Povážská 263, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882, ZŠ Strakonice, 
Dukelská 166, ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice, MŠ U Parku, Strakonice, MŠ Čtyřlístek, 
Holečkova 410, MŠ Strakonice, A.B. Svojsíka 892, MŠ Strakonice, Lidická 625 
od 1. 1. 2003 zajistit od rodičů nebo zákonných zástupců dětí , které navštěvují předškolní a 
školní zařízení jejichž zřizovatelem je Město Strakonice, výběr příspěvku na částečnou 
úhradu neinvestičních výdajů MŠ a ŠD, a to ve výši a v termínech schválených obecně 
závaznou vyhláškou Města Strakonic „O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních 
nákladů mateřských škol, školních družin, klubů“. Tento příspěvek bude příjmem příslušného 
předškolního a školního zařízení a bude využit k částečné úhradě neinvestičních nákladů 
tohoto zařízení.  
 
5. Doplnění obecně závazné vyhlášky města Strakonic č. 1/2002 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních  odpadů 
Usnesení č. 12/2002 (2/3) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje  ZM  
doplnit Čl. 4 této OZV o bod 4) který zní: 
4) Fyzické osoby hlášené k trvalému pobytu v č.p. 1282 ul. Rybniční, čp. 189 ul. Lidická, 
č.p.1281 ul. Jezerní, tj. v ústavech sociální péče, jejichž zřizovatelem je Město Strakonice. 
 
6. Majetkové záležitosti     
Rada města po projednání 
Usnesení č. 13/2002 (2/7) 
1)  Žádost o povolení uložit kanalizační přípojku do pozemku v majetku města Strakonice. 
Žadatel : Miroslav Kuncl,  Strakonice 
RM v souvislosti s výstavbou kanalizační přípojky žadatele pana Miroslava Kuncla 
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1293/1 
v k.ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 14/2002 (2/7) 
2) Výběrové řízení na projekt kanalizačního sběrače Za rájem Strakonice. 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace kanalizace Za 
rájem Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Instal projekt s.r.o., Raisova 1004, Strakonice, 386 01,                   
na zhotovení prováděcí projektové dokumentace Kanalizační sběrač z lokality Za rájem                
na Sídliště ve Strakonicích, za cenu 198 250,- Kč, včetně DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
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Usnesení č. 15/2002 (2/7) 
3)  Rozšíření projektové dokumentace Komunikace Krátká a Holečkova - dodatek 
I. Souhlasí 
s dopracováním projektové dokumentace rekonstrukce kanalizačního sběrače v ul. Krátká a 
s provedením statického posudku nemovitosti č.p. 65 a budovy JČE, firmou ing. Jiří 
Neumitka, projektová a inženýrská kancelář, Strakonice za cenu cca 95.000,- Kč 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku k předmětné smlouvě. 
 
Usnesení č. 16/2002 (2/7) 
4) Vynětí majetku v hodnotě 3.841,10 Kč ze správy Základní školy a Mateřské školy 
Strakonice, Povážská 263  
I. Souhlasí 
s vynětím předloženého majetku v hodnotě 3.841,10 Kč ze správy ZŠ a MŠ Strakonice,  
Povážská 263 a s jeho převedením na město Strakonice.  
 
Usnesení č. 17/2002 (2/7) 
5)  Ukončení nájemní smlouvy na pronájem NP v organizaci STARZ Strakonice 
I. Akceptuje 
podanou výpověď nájemní smlouvy na pronájem NP v Máchově ul. 1113 o výměře 21 m2 
společností Pitná voda s.r.o. Strakonice s tím, že nájemní poměr skončí uplynutím 3 měsíční 
výpovědní doby, tj. 28.2.2003 
II. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem NP v Máchově ul. 1113 o výměře 21 m2, jedná se o 
kancelář v 1. patře vpravo od vchodu Sportovní haly. 
 
Usnesení č. 18/2002 (2/7a) 
7) Žádost o poskytnutí půjčky – p. Jan Macner, Jeronýmova 300, Strak. z Fondu obnovy a 
modernizace bytového fondu 
I. Souhlasí 
s poskytnutím půjčky ve výši 30.000,- Kč p. Janu Macnerovi, Strakonice na opravu bytu 
v domě č.p. 300, ul. Jeronýmova, Strakonice, poškozeného povodněmi s úrokem 1% a dobou 
splatnosti 4 roky v souladu s us. ZM č. 836/ZM/2002 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o půjčce 
 
Usnesení č. 19/2002  
8) Rekonstrukce komunikace v ul. Zvolenská (část od ul. Máchova k učilišti) 
I. Doporučuje ZM 
schválit bezúplatný převod pozemků st. p.č. 1902, p.č. 441/2 v k.ú. Strakonice v souvislosti 
s rozšířením komunikace v ul. Zvolenská (část od ul. Máchova k učilišti) 
 
9) Technické služby Strakonice s.r.o., Správa bytového hospodářství, Raisova ul. 274, 
Strakonice- plán oprav a údržby bytového fondu na rok 2003 
I. Odkládá 
své rozhodnutí za účelem přizvání zástupce TS Strakonice s.r.o. do příštího jednání RM 
 
7. Azylový dům: 
A) Prodloužení ubytování    
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Usnesení č. 20/2002 (2/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě na dobu určitou od 1.12.2002 do 31.12.2002 a 
to Josefu Pitelkovi, Heleně Irdzové a Marii Žižkové 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování na dobu určitou od 1.12.2002 do 31.12.2002 
s Josefem Pitelkou, Helenou Irdzovou a Maríi Žižkovou 
 
B) Ubytování     
Usnesení č. 21/2002 (2/4b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním  v Azylovém domě  na dobu určitou: 
a) od 1.11.2002 do 31.1.2003 Miloslava Jilečka  
b) od  1.12.2002  do 28.2.2003 Petry Hrdinové, Františka Sokola a Jiřího Sokola  
II. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvy o ubytováni na dobu určitou: 
a) od  1.11.2002 do 31.1.2002  s Miloslavem Jilečkem     
b) od 1.12.2002 do 28.2.2003 s Petrou Hrdinovou, s Františkem Sokolem a s Jiřím Sokolem   
 
8. DPS Budovatelská – přidělení bytu    
Usnesení č. 22/2002 (2/4c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přidělením bytu č. 5 o velikosti 1+1 v I. podlaží domu s pečovatelskou službou v ul. 
Budovatelská 613 ve Strakonicích I po panu Františkovi Matasovi slečně Mileně 
Hejtmánkové, Strakonice I a to na dobu určitou 1/2 roku 
II. Ukládá  
sociálnímu odboru zajistit veškeré náležitosti týkající se předání  bytu 1+1 v čp. 613 ulice 
Budovatelská  ve Strakonicích  I slečně Mileně Hejtmánkové 
 
9. Smlouva o dílo s firmou Pařez – zdravotně technické služby   
Usnesení č. 23/2002 (2/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Pařez – zdravotně technické služby, IČO 13065998, 
přičemž předmětem smlouvy bude provedení plošné deratizace ve městě Strakonice. Cena 
díla činí  55 tis.  Kč + 5% DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 
10. Rozpočtová opatření č. 60-72     
Usnesení č. 24/2002 (2/8) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
schválit  navýšení a  přesuny v   rozpočtu  o : 
RO č. 60 ve výši 1 920 000,- Kč 
Navýšení výdajů na výstavbu 6 b.j. Poděbradova  v č.p. 201 2 b.j.,  v č.p. 310 a č.p. 612  4 b.j.  
Dotace z  fondu rozvoje bydlení. 
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RO č. 61 ve výši 3 098 000,-Kč  
Finanční prostředky na zabezpečení sociálních služeb PO MěÚSS Strakonice . 
Dotace  z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 
RO č. 62 ve výši 300 000,- Kč 
Navýšení fin. prostředků na sociální dávky - mimořádná  záloha na výplatu  - povodně.   
Dotace ze státního rozpočtu. 
RO č. 63  ve výši   1 800 000,-Kč.  
Navýšení finančních prostředků na  úhradu nákladů vynaložených na odstranění odpadů 
(odvoz, skládkování apod.)  vzniklých v souvislosti s povodní v srpnu 2002.      
Neinvestiční dotace od kraje. 
RO č. 64 ve výši  ve výši 150 000,- Kč 
Finanční prostředky na akci „ Komunikační prostředí s obyvatelstvem“. 
Dotace ze státního rozpočtu. 
RO č. 65 ve výši 23 000,- Kč  
Navýšení finančních prostředků MŠ Lidická na učební pomůcky. 
Dotace ze státního rozpočtu. 
RO č. 66 ve výši   25 000,-Kč 
Navýšení finančních prostředků  MŠ Školní na položku páry – za měsíc říjen byl vybrán vyšší 
doplatek  než bylo plánováno v rozpočtu , totéž lze předpokládat i za měsíc listopad a do 
konce roku musí MŠ ještě zaplatit zálohu. 
RO bude kryto v příjmech  z úroků. .   
RO č. 67 ve výši  217 000,- Kč  
Finanční prostředky na rekonstrukci komunikace Pod Blatenským mostem. 
Dotace ze státního rozpočtu. 
RO č. 68 ve výši  288 000,- Kč 
Finanční prostředky na rekonstrukci komunikace Na Podskalí. 
Dotace ze státního  rozpočtu. 
RO č. 69 ve výši 885  600,- Kč 
Vratka finanč. prostředků  Státnímu fondu rozvoje bydlení -  parkovací místa související 
s byty v Zahradní ul. 
RO č. 70 ve výši  9 550 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků  ve výdajích : 
6 800 tis. Kč  přesun z investic komunikací na opravy komunikací 
   600 tis. Kč  přesun z investic  chodníků na  opravy chodníků 
   500 tis. Kč  přesun  z akce aut. zastávky na opravy chodníků 
   650 tis. Kč  přesun z investic komunikací na opravy chodníků 
   400 tis. Kč  přesun z příspěvku pro inv. obyt. výst. na stavbu „Likvidace skládky 
                      v lokalitě Jezárky  
   600 tis. Kč  přesun z příspěvku pro inv. obyt. výst. na opravu komunikací  
RO č. 71 ve výši 120 000,- Kč  
Podíl města Strakonice ve Svazku obcí Dolního Pootaví. V příjmech bude kryto z daně 
z přijmu fyzických osob – závislá činnost 
 
11. TS s.r.o. – snížení ceny za přechodné ubytování    
Usnesení č. 25/2002 (2/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se snížením ceny stanovené RM (113,60 Kč/lůžkoden) na 30,- Kč/lůžkoden za přechodné 
ubytování pracovníka TS Strakonice s.r.o. na Ubytovně Zvolenská 805 na dobu zimní 
pohotovosti od 15.11.2002 do 7.4.2003 
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12. Odpor proti platebnímu rozkazu – J. Holeksová      
Usnesení č. 26/2002 (2/12a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
podat odpor proti platebnímu rozkazu č.j. 12 Ro 1004/2002-25 vydanému Okresním soudem 
ve Strakonicích dne 20.11.2002 ve věci žalobce Jany Holeksové, bytem Strakonice, proti 
žalovanému městu Strakonice o zaplacení 21.511,70 Kč s příslušenstvím, 
 
13. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
  omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 27/2002 (2/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na : 
- 13.12.2002 – maturitní ples SPŠ Strakonice v MěDK od 22,00 do 4,00 hod. 14.12.2002 
- 25.1.2003 – VII. cestovatelský ples v MěDK – cestovní kancelář CIAO – od 22,00 do 3,00                            
   hodin 26.1.2003 
- 8.2.2003 – XI. květinový ples v MěDK – Ekonomické služby – BH s.r.o. – od 22,00 do 4,00      
   hodin 9.2.003 
 
14. Komise Rady města Strakonice  
Usnesení č. 28/2002  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla, 
že komise RM ustavené usnesením č. 8.1/98 budou vykonávat svoji činnost v dosavadním 
složení do doby zřízení nových komisí RM a jmenování jejich členů 
 
15. Publikace o povodních         
Usnesení č. 29/2002 (2/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s výsledkem výběrového řízení na tisk publikace o povodních a s pořadím nejlepších nabídek: 

1. PB tisk, s.r.o., polygrafická výroba, Prokopská 8, 261 01  Příbram 
2. Libertas, a.s., Drtinova 10, 150 00  Praha 5 
3. Ludvík Majer, polygrafické služby, Voznice 193, 263 01  Dobříš 
4. Jihočeské tiskárny, Vrbenská 23, 370 55  České Budějovice. 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na tisk publikace o povodních s firmou PB tisk s.r.o., 
polygrafická výroba, Prokopská 8, 261 01  Příbram za cenu Kč 185 325,-- vč. 5% DPH. 
III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na grafické práce a přípravu pro tisk s firmou Petr Kolář,    
Zámek 1, Strakonice za cenu Kč 77 175,-- vč. 5% DPH. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem smluv. 
V. Souhlasí 
s tím, aby část výtěžku z prodeje publikace o povodních byla poskytnuta na opravu dětského 
hřiště na Podskalí ve Strakonicích. 
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16. Veletrhy cestovního ruchu         
Usnesení č. 30/2002 (2/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prezentací města  na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno ve dnech 9. – 12. ledna 
2003 za cenu 12 000,- Kč. Prezentace v rámci stánku jihočeského kraje, zajišťuje ji Krajský 
úřad České Budějovice.  
II. Souhlasí  
s prezentací města na veletrhu 12. ročníku cestovního ruchu Holiday World Praha ve dnech 
13. – 16. února 2003 za cenu Kč 15 000,-. Prezentace v rámci stánku jihočeského kraje, 
zajišťuje ji Jihočeská centrála cestovního ruchu České Budějovice.  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem příslušných smluv. 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje města učinit  patřičné kroky související s prezentací města na výše uvedených 
veletrzích (služba na stánku, vystoupení dudáků, ubytování, doprava, pozvánky….). 
 
17. Delimitace informačních a telekomunikačních technologií a mikrovlnné propojení 
budov OkÚ a MěÚ    
Usnesení č. 31/2002 (1/4) 
Rada města po projednání souhlasí s níže uvedenými body. Realizace je podmíněna 
schválením potřebných finančních prostředků v ZM. 
Rada města: 
A) Převod licencí síťového software Novell z  OkÚ na MěÚ Strakonice 
I. Souhlasí 
s převodem licencí síťového software Novell z OkÚ na MěÚ Strakonice. Pro převod licencí je 
nutný upgrade na nejnovější verzi v hodnotě 375.350,- bez DPH (5%) 
 
B) Nákup licencí ORACLE 
I. Souhlasí 
s nákupem licencí ORACLE 9iServerSE  v počtu 40 ks v ceně 183.558,- Kč bez DPH (5%) 
 
C) Mikrovlnné propojení budov OkÚ a MěÚ 
I. Souhlasí 
s instalací mikrovlnného propojení KNW16 budov OkÚ a MěÚ od firmy ORION computers, 
Strakonice v hodnotě 491.660,- Kč vč. DPH 
 
D) Internet 
I. Souhlasí 
s využitím internetového připojení pro MěÚ z budovy OkÚ přes Ipex a.s. (GIN cz). Připojení 
bude o rychlosti 512 KBPS za cenu 14.900,- Kč/měsíčně bez DPH (5%). O konektivitu by se 
dělily tyto organizace: MěÚ, Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových, SOKA (popř. MV a 
NKÚ).  Způsob úhrady nákladů ostatních organizací bude sjednán ve smlouvě 
  
18. Smlouva mezi městem Strakonice a obcí Řepice (hospodářský dvůr) 
Usnesení č. 32/2002  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy mezi městem Strakonice a obcí Řepice ve věci společného projektu 
v programu SAPARD „Hospodářský dvůr II. etapa“ 
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II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys      ing. Pavel Pavel 
starosta       místostarosta 


