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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  12. jednání Rady města Strakonice 
konané 5. 3. 2003 v kanceláři starosty 

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

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

                      členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová, ing. Šíp 
                      ing. Seknička – tajemník 
 
 
Program: 
1. Veřejnoprávní smlouva     
                            Usnesení č. 310/2003 
2. Azylový dům – ubytování     
                            Usnesení č. 311/2003 
3. Pověření obecního živnostenského úřadu k provádění cenové kontroly  
                            Usnesení č. 312/2003 
4. Pořízení DHM a doplnění odpisového plánu příspěvkové organizace MŠ Lidická 
                            Usnesení č. 313/2003 
5. Rozpočtová opatření č. 4 a 5     
                            Usnesení č. 314/2003 
6. Propagační předměty města Strakonice    
                            Usnesení č. 315/2003 
7. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
    opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
                            Usnesení č. 316/2003 
8. Kuchařská soutěž Lengnau – Strakonice    
                            Usnesení č. 317/2003 
9. Uzavření smlouvy o nájmu bytu o vel. 1+4, Čelakovského 1125/I  
                            Usnesení č. 318/2003 
10. Nařízení města Strakonice „O místní úpravě silničního provozu ve městě Strakonice“ 
                            Usnesení č. 319/2003 
11. Majetkové záležitosti     
                   Usnesení č. 320/2003 – 323/2003 
12. Počty 1. tříd v ZŠ pro školní rok 2003-2004    
                            Usnesení č. 324/2003 
13. ČSAD STTRANS – dotace MHD 
                            Usnesení č. 325/2003 
14. ZZS Strak. – žádost o přidělení bytu 
                            Usnesení č. 326/2003 
15. Soutěž „Střecha roku“ 
                            Usnesení č. 327/2003 
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Zahájení jednání 
   12. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,50 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. Veřejnoprávní smlouva     
Usnesení č. 310/2003(12/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávních smluv v souladu s ustanovením § 63 a násl. zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění s obcemi Osek, Mečichov, Novosedly. (vyřizování příspěvku 
na individuální dopravu) 
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedených veřejnoprávních smluv 
 
2. Azylový dům – ubytování     
Usnesení č. 311/2003(12/3) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Brigity Bledé 
II. Ukládá 
sdělit rozhodnutí RM paní Brigitě Bledé 
 
3. Pověření obecního živnostenského úřadu k provádění cenové kontroly  
Usnesení č. 312/2003(12/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pověřením obecního živnostenského úřadu výkonem cenové kontroly ve smyslu ust. § 14 – 
18 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
II. Ukládá 
obecnímu živnostenskému úřadu provádět cenovou kontrolu dle výše citovaného zákona  
 
4. Pořízení DHM a doplnění odpisového plánu příspěvkové organizace MŠ Lidická 
Usnesení č. 313/2003(12/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s pořízením DHM konvektomatu pro MŠ Strakonice, Lidická v hodnotě 170 tis. Kč a to za 
předpokladu, že rozdíl mezi dotací zřizovatele na pořízení tohoto majetku a skutečnou cenou 
pořízení bude kryt z fondu investičního 
II. Schvaluje  
doplnění odpisového plánu  hmotného  dlouhodobého majetku  příspěvkové organizace MŠ 
Strakonice, Lidická podle předloženého návrhu 
 
5. Rozpočtová opatření č. 4 a 5  
Usnesení č. 314/2003(12/8) 
Rada města po projednání 
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I. Schvaluje  
navýšení rozpočtu o: 
RO č. 4 ve výši 100 000,- Kč  
navýšení výdajů na drobné opravy budov v majetku města, které jsou ve správě investičního 
technika 
RO č. 5 ve výši 63 000,- Kč 
zvýšení příspěvku MŠ Strakonice, Lidická  na krytí odpisů dlouhodobého hmotného majetku 
Rozpočtová opatření budou  kryta z fin. prostředků z min. let. 
II. Ukládá  
finančnímu odboru schválená rozpočtová opatření provést 
 
6. Propagační předměty města Strakonice    
Usnesení č. 315/2003(12/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zakoupením propagačních předmětů (suvenýrů) od firmy REDA, Hviezdoslavova 55d, 627 
00 Brno – Slatina za cenu do Kč 100 000,- dle předloženého materiálu. 
II. Ukládá  
odboru rozvoje zajistit zakoupení vybraných předmětů. 
 
7. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých     
  omezujících  opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
Usnesení č. 316/2003(12/10) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na :  
21.3.2003 – 1. jarní ples podnikatelů – Kohout Jaroslav, Strakonice – v MěDK Strakonice od 
22,00 hodin do 3,00 hodin dne 22. 3. 2003   
 
8. Kuchařská soutěž Lengnau – Strakonice    
Usnesení č. 317/2003(12/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s konáním akce „Kuchařská soutěž učňů Lengnau – Strakonice“ v termínu 1. – 4. května 
2003. Akci připraví MěKS ve spolupráci s odborem rozvoje MěÚ a Komisí pro kulturu a 
cestovní ruch. 
II. Ukládá  
ředitelce MěKS Evě Dresslerové ve spolupráci s odborem rozvoje výše uvedenou akci 
organizačně zajistit. 
 
9. Uzavření smlouvy o nájmu bytu o vel. 1+4, Čelakovského 1125/I  
Usnesení č. 318/2003(12/13) 
Rada města po projednání 
I.  Rozhodla  
uzavřít smlouvu o nájmu bytu  o velikosti 1+4, č.b. 01 v č. p. 1125/Str.I,  v ul. Čelakovského 
s Borisem Cvetinovem, Mutěnice s  cenovou nabídkou 280 500,-  Kč  a pověřuje starostu 
jejím podpisem. 
II. Ukládá   
odboru majetkovému, úseku bytovému uzavřít s Borisem Cvetinovem smlouvu o nájmu bytu 
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dle schválených pravidel pro byty nad 50 m2 v souladu se zveřejněnou nabídkou volného bytu 
1125/2003-N/I, RM 141/2003, 030108. 
 
10.Nařízení města Strakonice „O místní úpravě silničního provozu ve městě Strakonice“ 
Usnesení č. 319/2003(12/6) 
Rada města po projednání 
I. Vydává  
nařízení města Strakonice „O místní úpravě silničního provozu ve městě Strakonice“ dle 
předloženého návrhu s účinností ode dne 1.4.2003 
 
11. Majetkové záležitosti     
Rada města po projednání 
Usnesení č. 320/2003(12/5) 
1)   Návrh na revokaci usnesení a nové vyhlášení záměru na pronájem objektu čp. 220 Velké 
náměstí ve Strakonicích 
I. Revokuje   
usnesení č. 970/2002 ze dne 2.10.2002 a 1070/2002 ze dne 23.10.2002, týkajících se 
pronájmu bývalého bufetu Koflík, Velké náměstí 220 ve Strakonicích žadateli – DSD Invest 
s.r.o. Strakonice se sídlem Pod Hájovnou 162, Strakonice. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem objektu čp. 220 Velké náměstí Strakonice, včetně pozemků 
st.p.č. 95 a parc. č. 171/2 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.                      
 
Usnesení č. 321/2003(12/5) 
2)  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení kanalizačního řádu do pozemku 
silnice I/22 ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na uložení 
kanalizačního sběrače a po dokončení stavby smlouvu na zřízení věcného břemene podle 
skutečného provedení dle geometrického plánu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa 
České Budějovice. Vlastní věcné břemeno je zpoplatněno sumou 10 000,-Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušných smluv. 
 
Usnesení č. 322/2003(12/5) 
3)  Seznam komunikací  a chodníků navrhovaný v r. 2003 k rekonstrukci  
I. Schvaluje 
navržený seznam oprav komunikací a chodníků pro r. 2003: 
a) komunikace : 
Holečkova, Krátká, spojnice Holečkova –zadní trakt obytných domů v Bezděkovské ulici, 
areál Městské policie ; Lipová ; Spojovací komunikace ulic Nová – Otavská ; Bavorova ; 
Želivského ; K. Dvořáka ; Pod Hliničnou ; „Zvolenská“ (podél sportovní haly směrem 
k ubytovně) + parkoviště ; Borová 
b) chodníky : 
Podsrpenská ; Ptákovická ; 5. května ; Husova ; Radomyšlská  
II. Ukládá 
majetkovému odboru připravit projekt na chodník v ul. Vodárenská 
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Usnesení č. 323/2003(12/5a) 
1) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy a půdní vestavba podkrovních bytů 
v objektu Zvolenská čp. 804, čp. 805 a zhotovení parkovací plochy u těchto objektů“. 
I. Souhlasí  
se zněním výzvy (po zapracování  připomínek RM) na dodavatele stavby „Stavební úpravy a 
půdní vestavba podkrovních bytů v objektu Zvolenská čp. 804, čp. 805 a zhotovení parkovací 
plochy u těchto objektů“. 
II. Ustanovuje 
komisi ve složení : 
předseda : Ing. Pavel Vondrys 
členové :  pan Zdeněk Nikodem, Ing. Jaromír Zeman, Ing. Jana Narovcová, zástupce JHK 
hlas poradní : Mgr. Martina Hadravová 
náhradníci : Ing. Pavel Pavel, Ing. Karel Seknička, pan Jaroslav Houska, pan Milan Hromek, 
Ing. Oldřich Švehla, Ing. Tatiana Šamanková 
III. Ukládá 
majetkovému odboru obeslat tyto firmy : 

1. PROTOM Strakonice s.r.o., Písecká 290 386 01 Strakonice 
2. MIPOLSTAV a.s., Sokolská 260, 386 01 Strakonice 
3. JIHOSPOL s.r.o., Písecká 893, 386 01 Strakonice 
4. PRIMA Strakonice a.s., Raisova 1004, 386 01 Strakonice 
5. ALDAST spol. s r.o., 5. května 149, 386 01 Strakonice 
6. ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice 

 
12. Počty tříd v ZŠ pro školní rok 2003-2004    
Usnesení č. 324/2003(12/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
otevřít ve školním roce 2003-04 tyto počty l. tříd v základních školách : 
ZŠ Dukelská  4 
ZŠ F.L.Čelakovského 2-3 
ZŠ J. z Poděbrad          2 
ZŠ a MŠ Povážská  2-3 
s tím, že naplněnost tříd je v kompetenci ředitelů škol a město Strakonice je nebude finančně 
dotovat. 
II. Ukládá  
kanceláři tajemníka učinit potřebné kroky s tím související 
 
13. ČSAD STTRANS – dotace MHD 
Usnesení č. 325/2003 
Rada města po projednání 
II. Souhlasí 
s úhradou záloh dotace z rozpočtu města ve výši 289.167,-/měsíčně, na zajištění provozu 
MHD, na I. Q 2003. Platba bude poukázána jednorázově do 10.3.2003. 
 
14. ZZS Strak. – žádost o přidělení bytu 
Usnesení č. 326/2003 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v případě potřeby, s poskytnutím bytové jednotky pro nově nastupujícího lékaře ZZS 
Strakonice, přičemž tento byt bude vázán na výkon práce v  ZZS Strakonice. Samotné 
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přidělení a velikost bytu bude řešeno dle aktuální situace. 
 
15. Soutěž „Střecha roku“ 
Usnesení č. 327/2003 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s přihlášením projektu „střecha nástavby panelového domu v ul. Mlýnská čp. 1082, 1083, 
1084, Strak.“ (jež je ve vlastnictví města Strakonice) do soutěže „Bramac Grand Prix 2003“, 
projektovou kanceláří KOMPLET, ing. Neumitka, Strak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys      ing. Pavel Pavel 
starosta       místostarosta 


