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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  11. jednání Rady města Strakonice 
konané 19. 2. 2003 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      6 členů RM : 

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

                      členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová 
                      ing. Seknička – tajemník 
 
Omluveni:    ing. Šíp 
 
Program: 
1. Přijetí daru pro ZŠ Dukelská 
                            Usnesení č. 273/2003 
2. Zřizovací listina příspěvkové organizace Šmidingerova knihovna Strakonice  
                            Usnesení č. 274/2003 
3. Výběrové řízení na výstavbu dotřiďovací linky v areálu Smrkovice - Vydlaby 
                            Usnesení č. 275/2003 
4. Psí útulek 
                            Usnesení č. 276/2003 
5. Organizační řád MěÚ     
                            Usnesení č. 277/2003 
6. Vyhodnocení výběr. řízení na zakoupení 2 ks kopírovacích strojů pro MěÚ  
                            Usnesení č. 278/2003 
7. Nákup počítačů pro MěÚ         
                            Usnesení č. 279/2003 
8. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
    opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
                            Usnesení č. 280/2003 
9. Rozpočtové opatření č. 2 
                            Usnesení č. 281/2003 
10. Výběrové řízení na vypracování odborného posudku možného ohrožení lokality „Ostrov –   
      centrum“ z důvodu povodní a návrh protipovodňových opatření 
                            Usnesení č. 282/2003 
11. Výběrové řízení na řešení „Autobusových přístřešků MHD ve Strakonicích“ 
                            Usnesení č. 283/2003 
12. A) Návrh změny závazné části ÚP sídelního útvaru Str. – změna funkčního využití „sport    
         a rekreace“ na funkční využití „veřejná vybavenost“ na poz. č. 1248/1, 1248/3, 1248/6,   
         1255/3 vše v k.ú. Strak. 
      B) Vyhodnocení stanovisek, připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a nesouhlasech   
         k návrhu změny závazné části ÚP sídelního útvaru Str. – změna funkčního využití „sport   
         a rekreace“ na funkční využití „veřejná vybavenost“ na poz. č. 1248/1, 1248/3, 1248/6,  
        1255/3 vše v k.ú. Strak. 
                            Usnesení č. 284/2003 
13. Majetkové záležitosti 
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                   Usnesení č. 285/2003 – 296/2003 
14. Bytové záležitosti          
                            Usnesení č. 297/2003 
15. MěÚSS – pořízení osobního automobilu COMBI nižší střední třídy pro DD Jezárky 
                            Usnesení č. 298/2003 
16. MěÚSS – přehled přímého zadávání veřejných zakázek za IV.Q 2002 
                            Usnesení č. 299/2003 
17. KÚ-JK – jmenování člena konkurzní komise na funkci ředitele 1. Pedagogicko- 
      psychologické poradny Strakonice 
                            Usnesení č. 300/2003 
18. Svaz mažoretek ČR – pořádání zemského finále Národ. šampionátu mažoretek ČR 2003 
                            Usnesení č. 301/2003 
19. Tisk uceleného propagačního materiálu města Strakonice     
                            Usnesení č. 302/2003 
20. Zápis z 1. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch    
                            Usnesení č. 303/2003 
21. Přesun finančních prostředků     
                            Usnesení č. 304/2003 
22. Přehled příjmů a výdajů Povodňového konta 
                            Usnesení č. 305/2003 
23.  A) Zřízení komise RM  a jmenování jejích  členů  
                            Usnesení č. 306/2003 
       B) Doplnění usnesení RM č. 225/2003  - „Zřízení komisí  RM  a jmenování jejích  členů“  
                            bez č. usnesení  
24. Odměny pro členy komisí a výborů (nečleny ZM) za rok 2002 
                            Usnesení č. 307/2003 
25. Výpůjčka sestavy osobního počítače od MV ČR 
                            Usnesení č. 308/2003 
26. Změna kapacity základních škol 
                            Usnesení č. 309/2003 
27. Oprava usnesení RM č. 216/2003 „Žádost  Výboru Bavorů a Baborů“            
               bez č. usnesení  
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   11. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,45 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 6 členů RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná  
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a po doplnění s tímto souhlasí. 
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1. Přijetí daru pro ZŠ Dukelská 
Usnesení č. 273/2003(11/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru pro ZŠ Dukelská – zdravotní materiál v hodnotě 1 540,- Kč. 
 
2. Zřizovací listina příspěvkové organizace Šmidingerova knihovna Strakonice  
Usnesení č. 274/2003(11/4) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje  ZM  
schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace Šmidingerova knihovna Strakonice v 
předloženém znění 
 
3. Výběrové řízení na výstavbu dotřiďovací linky v areálu Smrkovice - Vydlaby 
Na předcházejícím jednání o podmínkách společného VŘ se zástupci měst Písku a Strakonice 
dohodli, že každé z obou měst vybere 3 firmy k obeslání na stavební část dotřiďovací linky a 
zástupce do výběrových komisí. 
Usnesení č. 275/2003(11/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obesláním těchto firem na stavební část dotřiďovací linky na separované odpady:  
Protom Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, 
ALDAST, spol. s r.o., 5. Května 149, 386 01 Strakonice, 
ZNAKON, a.s., Sousedovice č.p. 44, 386 01 Strakonice 
II. Jmenuje  
členy komisí pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební část a 
technologii dotřiďovací linky: Ing. Pavel Vondrys, Ing. Pavel Pavel,  Ing. Jana Narovcová, 
Ing. Jaroslav Brůžek 

a náhradníky: Zdeňka Tomšovicová, Zdeněk Nikodém, Ing. Lucie Ouředníková 
III. Ukládá 
vedoucímu odboru životního prostředí zabezpečit společně s městem Písek všechny potřebné 
úkony k zadání veřejné zakázky 
 
4. Psí útulek 
Usnesení č. 276/2003(11/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přípravou vybudování psího útulku na pozemcích ve vlastnictví Města Strakonice (v areálu 
čistírny odpadních vod – firma  VAK) 
II. Ukládá  
odboru ŽP dopracovat podkladové materiály – zpracovat projekt řešení včetně finanční 
rozvahy pořizovacích a provozních nákladů  
III. Souhlasí 
a) se zadáním zpracování projektu na vybudování psího útulku vybrané firmě a ukládá odboru 
ŽP vypsání výběrového řízení na výběr firmy pro vypracování uvedeného projektu 
b) s obesláním těchto firem: 
ATELIER PENTA spol. s r.o., Strakonice 
ing. J. Treybal, Strakonice 
KOMPLET – projektová kancelář, Strakonice 
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K-PROJEKT – ing. L. Kadaně, Strakonice 
p. Bláha, Strakonice 
 
5. Organizační řád MěÚ     
Usnesení č. 277/2003(10/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předložený organizační řád MěÚ Strakonice 
II. Ukládá 
všem zaměstnancům města zařazeným do MěÚ tento organizační řád dodržovat 
 
6. Vyhodnocení výběr. řízení na zakoupení 2 ks kopírovacích strojů pro MěÚ  
Usnesení č. 278/2003(11/17) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na zakoupení 2 ks kopírovacích strojů pro MěÚ: 
1. UTAX Bürosysteme s.r.o. Praha, pobočka Plzeň 
II. Souhlasí 
a) s uzavřením 2 kupních smluv s firmou UTAX Bürosysteme s.r.o. Praha, pobočka Plzeň na 
dodání 2 ks digitál. kopírovacích strojů UTAX CD 1020 v celk. ceně 277.160,- Kč bez DPH 
b) s uzavřením 2 smluv o poskytnutí garance a technické péče č. G5PL/CD 1020/028 a 
G5PL/CD 1020/029 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem 2 kupních smluv a 2 smluv o poskytnutí garance a technické péče č. 
G5PL/CD 1020/028 a G5PL/CD 1020/029 
 
7. Nákup počítačů pro MěÚ         
Usnesení č. 279/2003(11/19) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zakoupení 14 ks počítačů v celkové hodnotě 291.845,- Kč vč. DPH od firmy Orion 
Computers v.o.s pro doplnění potřeb úřadu v souvislosti s reformou státní správy 
 
8. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
  omezujících  opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
Usnesení č. 280/2003(11/18) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na : 
a) 21.2.2003 – Rybářský ples –RSK Strakonice – v Sokolovně od 22,00 hodin do 3,00 hodin 
dne 22.2.2003 
b) 22.2.2003 – Párty s vyhlášením výsledků – Jaromír Bůbal, Přední Ptákovice 268 –
v Sokolovně od 22,00 hodin do 2,00 hodin dne 23.2.2003  
c) 14.3.2003  - Reprezentační ples ČZ – ČZ Strakonice, a.s., Tovární 202 – v MěDK od 22,00 
hodin do 3,00 hodin dne 15. 3. 2003 
d) únor – březen 2003 – koncerty, disko, taneční zábavy -KASHE club – Founě Josef, 
Zvolenská 891, Strakonice - ve dnech pátek, sobota od 22,00 hodin do 2,00 hodin 
e) 28.3.2003 – Hudební večer –Solar David, Na Ohradě 88, Strakonice – v hotelu Bílý Vlk od 
22.00 hodin do 2,00 hodin dne 29.3.2003 
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9. Rozpočtové opatření č. 2 
Usnesení č. 281/2003(11/9) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
RO č. 2 ve výši 110 000,- Kč -  navýšení výdajů na úseku civilní služby pro rok 2003. 
Rozpočtové opatření bude kryto z fin. prostředků z min. let. 
II. Ukládá  
finančnímu odboru schválené rozpočtové opatření provést 
 
10. Výběrové řízení na vypracování odborného posudku možného ohrožení lokality 
„Ostrov – centrum“ z důvodu povodní a návrh protipovodňových opatření 
Usnesení č. 282/2003(11/6) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zadat výběrové řízení dle ust. § 49b zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, na vypracování odborného posudku možného ohrožení lokality „Ostrov – 
centrum“ z důvodu povodní a návrh protipovodňových opatření 
II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky: Ing. Pavel Vondrys, Ing. 
Pavel Pavel, Ing. Hana Roudnická, Ing. arch. Marta Slámová, Ing. Zdeněk Raffel, Ing. Luděk 
Kalčík      a náhradníky:  Ing. Pavla Kyšperská, Ing. Jaromír Zeman, Ing. Jaroslav Brůžek, 
Ing. Eva Předotová 
III. Souhlasí  
s obesláním těchto firem: 
VH-TRES, spol. s r.o., U Malše 20, České Budějovice 
Ing. Martin Kejha, Sokolovská 17, Plzeň 
Vodní díla, a.s., Hybernská 40, Praha 1 
IV. Ukládá  
vedoucí odboru rozvoje zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 
 
11. Výběrové řízení na řešení „Autobusových přístřešků MHD ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 283/2003(11/7) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zadat výběrové řízení dle ust. § 49b zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, na řešení „Autobusových přístřešků MHD ve Strakonicích“ 
II. Jmenuje  
členy a předsedu komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky:  Ing. Pavel Vondrys, Ing. 
Hana Roudnická, Ing. arch. Marta Slámová, Ing. Jana Narovcová, zástupce ČSAD 
STTRANS, Strakonice    a náhradníky:    Ing. Pavel Pavel, Ing. Pavla Kyšperská, Ing. Václav 
Býček, Ing. Jaromír Zeman, p. Jaroslav Bašta 
III. Souhlasí  
s obesláním těchto firem: 
Ing. arch. Jan Zákostelecký, p. Petr Kolář, Zámek 1, 386 01 Strakonice 
Městský mobiliář Cité s.r.o., tř. T. Bati 3225, 760 01 Zlín 
Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., Pouchovská 153, 500 03 Hradec Králové 
TSE, spol. s r.o., Ing. Jiří Krubner, Mánesova 390/74, 37152 České Budějovice 
QUINT s.r.o., p. Studnička, Nádražní ul., Katovice 
IV. Ukládá  
vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 
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12. A) Návrh změny závazné části ÚP sídelního útvaru Str. – změna funkčního využití 
„sport a  rekreace“ na funkční využití „veřejná vybavenost“ na poz. č. 1248/1, 1248/3, 
1248/6, 1255/3 vše v k.ú. Strak. 
B) Vyhodnocení stanovisek a připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a 
nesouhlasech k návrhu změny závazné části ÚP sídelního útvaru Str. – změna funkčního 
využití „sport a rekreace“ na funkční využití „veřej. vybavenost“ na poz.č. 1248/1, 
1248/3, 1248/6, 1255/3 vše v k.ú. St. 
Usnesení č. 284/2003(11/8) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
schválit návrh změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „sport a rekreace“ na funkční využití „veřejná vybavenost“ na pozemcích č. 
1248/1, 1248/3, 1248/6, 1255/3 vše v k.ú. Strakonice 
II. Doporu čuje ZM  
schválit vyhodnocení stanovisek a připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a nesouhlasech  
k návrhu změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „sport a rekreace“ na funkční využití „veřejná vybavenost“ na pozemcích č. 
1248/1, 1248/3, 1248/6, 1255/3 vše v k.ú. Strakonice 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit návrh změny územně plánovací dokumentace k projednání 
Zastupitelstvu města Strakonice 
 
13. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 285/2003(10/10) 
1) „I. etapa DPS Strakonice“ – záruční doba na dílo. 
I. Souhlasí 
s posunutím začátku termínu záručních lhůt na I. a II. etapu na objektu DPS k datumu předání 
III. etapy, tj. 30.5.2003. Úprava záručních lhůt bude řešena dodatky ke smlouvám včetně 
dílčích záručních lhůt u subdodávek, které budou jmenovitě uvedeny v těchto dodatcích ke 
smlouvám s firmou Protom s.r.o. Strakonice. V těchto dodatcích bude uvedeno zkrácení či 
prodloužení záručních lhůt na jednotlivé subdodávky. 
II. Souhlasí 
a) s uzavřením dodatku na I. etapu DPS 
b) s uzavřením dodatku na II. etapu DPS 
III. Pov ěřuje  
starostu jejich podpisem  
 
Usnesení č. 286/2003(10/10) 
2) „II. etapa DPS Strakonice“ – dodatek č.1 ke smlouvě o dílo. 
I. M ění 
usnesení č. 162/2003 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „II. etapa DPS Strakonice“ 
mezi městem Strakonice a firmou PROTOM Strakonice s.r.o.. Předmětem tohoto dodatku je 
cena díla, která se zvyšuje o částku 213.641,- Kč včetně DPH a prodloužení termínu předání 
díla do 25.4.2003. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „II. etapa DPS Strak.“. 
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Usnesení č. 287/2003(10/10) 
3) „Dodávka výtahu do objektu DPS – Jezárka, Strakonice“ – dodatek č.1 ke smlouvě o dílo. 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na dodávku výtahu do objektu DPS Strakonice 
mezi městem Strakonice a firmou OTIS a.s., Břeclav. Předmětem tohoto dodatku je posun 
konečného předání výtahu městu Strakonice, a to do 25.4.2003. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na dodávku výtahu do objektu DPS 
Strakonice mezi městem Strakonice a firmou OTIS a.s., Břeclav.     
 
Usnesení č. 288/2003(10/10) 
4) „Dodávka podlahových krytin do objektu DPS – Jezárka, Strakonice“  
I. Souhlasí 
s osazováním koncových profilů typu C8, C7 + dilatační lišty v souvislosti s dodávkou 
podlahových krytin do objektu DPS. 
Cena koncových profilů za b.m., dodávka + montáž u typu C8 činí 229,60 Kč (bude osazeno 
celkem cca 630 b.m.)   a    u typu C7 činí 182,30 Kč (bude osazeno celkem cca 640 b.m.). 
Cena dilatační lišty za b.m. činí 680,- Kč. Vše bez DPH. 
Fakturováno bude dle skutečnosti 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č.1 ke sml. o dílo na dodávku podlahových krytin do objektu DPS. 
 
Usnesení č. 289/2003(11/10) 
5) Projektová dokumentace  -  pasport  stavby  ČOV  Bažantnice 
I. Souhlasí 
se zadáním projektových prací na vypracování  pasportu  stavby ČOV  Bažantnice  včetně  
dokladů  pro  vklad  do  katastru nemovitostí.  
II. Souhlasí 
s uvolněním finanč. prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“, ve  výši  29 880 ,- Kč. 
 
Usnesení č. 290/2003(11/10) 
6) Pronájem NP v org. Městské kulturní středisko Strakonice  
I. Souhlasí 
a) s ukončením pronájmu NP v kulturním zařízení U Mravenčí skály, Kosmonautů 1266 – 
jedná se o  místnost č. 1 o výměře 33,80 m2,  kterou užívala jako kancelář firma GARANT 
Strakonice -  František Průcha, dohodou ke dni 31.1.2003.  
b) s vyhlášením záměru na pronájem místnosti č. 1 o výměře 33,80 m2 v kulturním zařízení U 
Mravenčí skály ve Strakonicích.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody o ukončení nájmu. 
 
Usnesení č. 291/2003(11/10) 
7) Autoslužby MANA  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s   s.r.o. AUTOSLUŽBY MANA, jehož 
předmětem bude závazek nájemce zajišťovat vytápění celého objektu Sokolovská 624 ve 
Strakonicích.  Za tímto účelem pronajímatel  každoročně na vlastní náklady  zajistí a poskytne 
nájemci  30 q uhlí.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
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Usnesení č. 292/2003(11/10) 
8) Pronájem nebytových prostorů Na Ostrově 131 ve Strakonicích  
I. Souhlasí 
s pronájmem NP v přízemí objektu Na Ostrově 131 o výměře 102 m2 následující žadatelce:  
p. Irena Macáková, Strakonice II., za účelem zřízení prodejny  a výrobny jezdeckých potřeb a 
sedlářských výrobků v pronajatém prostoru, za  nájemné ve výši  400,- Kč/m2/rok, smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
 
Usnesení č. 293/2003(11/10a) 
9)  Smlouva o převzetí práv a povinností ze stavebního povolení na akci „Terénní úpravy 
vnitrobloku ve Strakonicích, ul. Nádražní“. 
RM v souvislosti s překládkou kabelu NN ve vnitrobloku v ul. Nádražní 
I. Souhlasí 
s uzavřením „Smlouvy o převzetí práv a povinností ze stavebního povolení“ mezi Jihočeskou 
energetikou a.s., a městem Strakonice na tuto akci a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 294/2003(11/10a) 
10) Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostorů v organizaci STARZ Strakonice 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem následujících nebytových prostorů v organizaci STARZ 
Strakonice: 2 nebytové prostory,  každý o výměře 74 m2, nacházející se v budově Zimního 
stadionu, Na Křemelce 512, Strakonice – vpravo od hlavního vchodu do zimního stadionu.   
 
Usnesení č. 295/2003(11/10b) 
11) Stavební  úpravy  č.p. 2 a 3  -  výběrové  řízení  na dodavatele  stavby,  
I. Souhlasí 
se zadáním výběrového řízení dle ust. § 49a zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, na “Stavební úpravy č.p. 2 a 3 Velké nám., Strak.“ 
II. Jmenuje 
komisi pro výběr  nabídky  ve  složení :  předseda - Zdeněk Nikodém , 
členové    : Tomšovicová Zdena, Ing. Pavel Pavel, Ing. Karel Seknička, Ing. Jaromír Zeman,        
Jaroslav Houska, zástupce JHK 
náhradníci: Mgr. Martina Hadravová,  Milan Hromek, Ing. Jana Narovcová 
III . Ukládá 
majetkovému odboru obeslat tyto firmy: JIHOSPOL  a.s. Strakonice ; PROTOM  s.r.o. 
Strakonice ; SALVETE  s.r.o. Strakonice ; PRIMA a.s. Strakonice ; ZNAKON   Vl. Kotrch  
Sousedovice 
 
Usnesení č. 296/2003(11/10c) 
12) Dodatek č.1 k pojistné smlouvě na pojištění majetku města Strakonice. 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1 k pojistné smlouvě uzavřené s Pojišťovnou České spořitelny a.s. od 
20.2.2003 takto: 
a) živelní pojištění – movité věci:   
pojistná částka     pojistné 
12.940.000,-Kč  6.405,-Kč 
b) pojištění PC a elektroniky: 
pojistná částka     pojistné 
4.239.000,- Kč  42.525,- Kč  
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(spoluúčast 5.000,- Kč) 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku č.1. 
 
14. Bytové záležitosti          
Usnesení č. 297/2003(11/20) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí, že   
a) Nálezem Ústavního soudu, který nabyl účinnosti dnem 18. 12. 2002, byly zrušeny cenové 
výměry Ministerstva financí, na základě kterých se stanovovalo maximální nájemné z bytu, 
maximální ceny služeb poskytovaných s užíváním bytu a pravidla pro věcně usměrňované 
nájemné v bytě. 
b) Nařízením vlády, které nabylo účinnosti dnem 20.12.2002 bylo stanoveno cenové 
moratorium nájemného z bytů, na základě kterého nelze po dobu tří měsíců ode dne účinnosti 
tohoto nařízení nájemné zvyšovat.  
c) Město Strakonice má stanovenou cenu maximálního základního měsíčního nájemného 
v bytě v souladu s výměrem MF č. 02/2002, kde koeficient inflace byl potvrzen ve výši 1,04 a 
v této výši platil pro období od 1. 7. do 31. 12. 2002. Cena maximálního základního 
měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu takto stanovená činila k 17. 12. 2002 u 
b.j. : I. kat. 16,88 Kč, II. kat. 12,67 Kč, III. kat. 9,85 Kč a IV. kat. 7,02 Kč.  
II. Konstatuje, že  
z důvodu řádného přehledu, jasnosti a konkrétnosti při uzavírání smluv o nájmu bytů (apod.) 
výše tzv. regulovaného nájemného (maximálního základního měsíčního nájemného) za 1 m2  

podlahové plochy bytu platného k 17. 12. 2002 zůstává od 1. 1. 2003 zachována, tzn. u tzv. I. 
kat. 16,88 Kč, II. kat. 12,67 Kč, III. kat. 9,85 Kč, IV. kat. 7,02 Kč a to až do doby, než bude 
vydán příslušný obecně závazný právní předpis řešící předmětnou problematiku.  
 
15. MěÚSS – pořízení osobního automobilu COMBI nižší střední třídy pro DD Jezárky 
Usnesení č. 298/2003(11/12) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje 
ředitelce MěÚSS řešit pořízení osobního automobilu COMBI nižší střední třídy pro DD 
Jezárky např. nákupem : "předváděcího vozu" od autosalonu ; automobilu po skončení 
leasingových splátek ; automobilu tzv. "zabaveného" pro nesplácení leasingových splátek 
 
16. MěÚSS – přehled přímého zadávání veřejných zakázek za IV.Q 2002 
Usnesení č. 299/2003(11/13) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí, 
že ve 4. Q 2002 nebyla organizací MěÚSS zadávána žádná veřejná zakázka přímo 
 
17. KÚ-JK – jmenování člena konkurzní komise na funkci ředitele 1. Pedagogicko- 
      psychologické poradny Strakonice 
Usnesení č. 300/2003(11/14) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
pí Zdeňku Tomšovicovou za město Strakonice členem konkurzní komise na výběr funkce 
ředitele 1. Pedagogicko-psychologické poradny Strakonice. Konkurzní řízení bylo vyhlášeno 
Radou Jihočeského kraje 
 



 10 

18. Svaz mažoretek ČR – pořádání zemského finále Národního šampionátu mažoretek   
      ČR pro r. 2003 
Usnesení č. 301/2003(11/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uspořádáním českého zemského kola Národního šampionátu mažoretek ČR ve Strakonicích 
ve dnech 7. a 8. června 2003 a zároveň s převzetím záštity města nad touto akcí 
 
19. Tisk uceleného propagačního materiálu města Strakonice     
Usnesení č. 302/2003(11/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s výsledkem výběrového řízení na tisk uceleného propagačního materiálu 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. TYPOS a.s., Kovářská 7, 301n 00  Plzeň 
4. Jihočeské tiskárny, a.s., Vrbenská 23, 370 55  České Budějovice. 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na tisk uceleného propagačního materiálu města Strakonice 
s firmou PB tisk, s.r.o., polygrafická výroba, Prokopská 8, 261 01  Příbram za cenu              
do 115 000,-- Kč vč. DPH. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
IV. Souhlasí 
s umístěním 8 inzerátů firem se zaměřením na cestovní ruch na zadní straně prospektu o 
městě a okolí. Za spolupráce Jihočeské hospodářské komory, obl. kanceláře Strakonice bude 
inzerce nabídnuta subjektům za Kč 2000,-/plochu 4x7 cm.  
 
20. Zápis z 1. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch    
Usnesení č. 303/2003(10/3) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s dotiskem publikace Velká voda ve městě Strakonice. 
II. Schvaluje  
pravidla pro poskytování fin. příspěvků na kulturní činnost.  
III. Souhlasí  
s užitím znaku města k propagaci soutěže Velká cena Strakonic 2003, kterou pořádá firma 
DMC s.r.o., Mírová 831, Strakonice. 
IV. Souhlasí  
s převzetím záštity nad taneční soutěží Velká cena Strakonic 2003, kterou pořádá firma DMC 
s.r.o., Mírová 831, Strakonice. 
V. Souhlasí  
s prezentací města v březnovém čísle katalogu cestovního ruchu COT business na 1/3 strany 
za cenu Kč 10 500,-- vč. DPH. 
 
21. Přesun finančních prostředků     
Usnesení č. 304/2003(10/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s přesunem části poskytnutých finančních prostředků z roku 2002 Svazu neslyšících a 
nedoslýchavých v ČR – ZO Strakonice ve výši 3.048,- Kč do roku 2003 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru seznámit organizaci s usnesení RM 
 
22. Přehled příjmů a výdajů Povodňového konta 
Usnesení č. 305/2003(11/21) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí předložený „Přehled příjmů a výdajů Povodňového konta“ a dále využít 
vybrané finanční prostředky v hodnotě 1.309.346,95 na likvidaci povodní na úhradu : 
- projektu „Obnova lávky přes Volyňku“   
- projektu „Rekonstrukce mostu přes Otavu“  
- obnovy dětského hřiště Barvínkov      
 
23.  A) Zřízení komise RM  a jmenování jejích  členů  
Usnesení č. 306/2003 
Rada města po projednání 
I. Zřizuje 
„Komisi pro internetové stránky města“ rady města 
II.  Jmenuje  
p. Karla Frühaufa předsedou komise pro internetové stránky města a její členy : Janu 
Šilhanovou   a  s hlasy poradními: ing. Krausovou, ing. Ulče, ing. Sýkoru  
 
B) Doplnění usnes. RM č. 225/2003  - „Zřízení komisí  RM  a jmenování jejích  členů“ 
bez č. usnesení  
Rada města po projednání 
I. Doplňuje 
usnesení RM č. 225/2003 : - v bodě II./b) členem legislativní komise PhDr. Rudolfa Šimka ; 
- v bodě II./e) členem komise pro kulturu a CR Miladu Vlasákovou a Mgr. Ivu Šrámkovou 
 
24. Odměny pro členy komisí a výborů (nečleny ZM) za rok 2002 
Usnesení č. 307/2003 (11/22) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
pro členy výborů  a komisí – nečleny Zastupitelstva města odměny  za účast při jednání  
výborů a komisí v roce 2002 dle předloženého návrhu  
 
25. Výpůjčka sestavy osobního počítače od MV ČR 
Usnesení č. 308/2003 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Ministerstvem vnitra ČR a městem Strakonice, 
přičemž předmětem této smlouvy je výpůjčka 1 sestavy osobního počítače k zabezpečení 
výkonu státní správy na úseku správních a dopravně správních evidencí. Smlouva se uzavírá 
na dobu určitou v trvání 5-ti let. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
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26. Změna kapacity základních škol 
Usnesení č. 309/2003 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit změnu kapacity základních škol následovně: 
Škola :      dosavadní kapacita :  požadovaná kapacita : 
ZŠ Dukelská    1.130    975 
ZŠ F.L. Čelakovského     787    700 
ZŠ Jiřího z Poděbrad      610    525 
ZŠ Povážská    1.080    630 
II. Ukládá 
oddělení školství předložit tento materiál ke schválení ZM 
 
27. Oprava usnesení RM č. 216/2003 „Žádost  Výboru Bavorů a Baborů“  
Rada města po projednání 
I. Opravuje 
usnesení č. 216/2003 „Žádost  Výboru Bavorů a Baborů o finanční pomoc ve snížení úhrady 
za pronájem NP v MěDK ve Strak.“ v bodě I. takto:  
Bude hrazeno z finančních prostředků určených pro kulturu a sport 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys      ing. Pavel Pavel 
starosta       místostarosta 


