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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  20. jednání Rady města Strakonice 
konané 7. 5. 2003 v kanceláři starosty 

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

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

                      členové RM: ing. Joza, ing. Šíp, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová 
                      ing. Seknička – tajemník 
 
 
Program: 
 
1. Použití znaku města – Kompakt spol. s r.o. 
                            Usnesení č. 606/2003 
2. Azylový dům – prodloužení a ukončení ubytování 
                            Usnesení č. 607/2003 
3. MěÚSS – Výběrové řízení „Rekonstrukce ÚSP Ellerova“ 
                            Usnesení č. 608/2003 
4. MěÚSS – Staveb. úpravy a opravy v budově bývalé MŠ Ellerova 160 (přestěhování ÚSP) 
                            Usnesení č. 609/2003 
5. Plnění usnesení RM za období červen - prosinec  2002 
                            Usnesení č. 610/2003 
6. Majetkové záležitosti 
                   Usnesení č. 611/2003 – 616/2003 
7. Stanovení objemu prostředků na platy pro r. 2003 
                            Usnesení č. 617/2003 
8. TS s.r.o. – Změna podání žaloby pro soudní řízení 
                            Usnesení č. 618/2003 
9. Smlouva o výpůjčce nebyt. prostor s Úřadem pro zastup. státu ve věcech majet. + dodatek   
                            Usnesení č. 619/2003 
10. Žádost o poskytnutí záštity a použití znaku města Strakonice (skateboardové závody) 
                            Usnesení č. 620/2003 
11. Financování realizace chodníku u budovy 1. stupně ZŠ Dukelská                
                            Usnesení č. 621/2003 
12. Zápis z 5. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch   
                            Usnesení č. 622/2003 
13. Doplnění členů do komisí výběrových řízení 
                            Usnesení č. 623/2003 
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Zahájení jednání 
   20. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,40 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 5 členů RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
1. Použití znaku města – Kompakt spol. s r.o. 
Usnesení č. 606/2003 (20/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice na mapě města a jeho okolí. Mapu vydává firma Kompakt 
spol. s r.o., oblast. ředitelství, Žižkova 12, Č. Budějovice 
II.  Ukládá  
odboru rozvoje města archivovat 3 ks map.  
 
2. Azylový dům – prodloužení a ukončení ubytování  
Usnesení č. 607/2003 (20/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v AD na dobu určitou od 1.5.03 do 31.5.03 a to Naděždě Švecové, 
Petře Hrdinové, Heleně Irdzové, Marii Žižkové, Miroslavu Purkartovi, Zdeňku Loužeckému, 
Vladimíru Procházkovi a Josefu Pitelkovi 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování na dobu určitou od 1.5.03 do 31.5.03 s Petrou 
Hrdinovou, Helenou Irdzovou, Marií Žižkovou, Miroslavem Purkartem, Zdeňkem 
Loužeckým, Vladimírem Procházkou a Josefem Pitelkou 
III. Bere na vědomí 
ukončení ubytování paní Jiřiny Konopkové ke dni 30.4.03 
 
3. MěÚSS – Výběrové řízení „Rekonstrukce ÚSP Ellerova“ 
Usnesení č. 608/2003 (20/6) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 

a) předložený návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle ust. § 49b zák. č. 
199/94 Sb. v platném znění na provedení rekonstrukce v budově bývalé MŠ Ellerova 
za účelem využívání pro provoz ÚSP pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé – 
denní stacionář 

b) předložený návrh firem k zaslání nabídky (PROTOM s.r.o. Strak. ; PRIMA a.s. Strak.; 
SALVETE s.r.o. Strak. ; ZNAKON – Vl. Kotrch  Sousedovice ; VKS – M. Vacík Str.) 

c) předložený návrh členů komise (p. Tomšovicová, ing. Narovcová, p. Pašavová, p. 
Mráz, p. Jirecová, Mgr. Baborová, MUDr. Hanáček, náhr. p. Houska) 

II. Ukládá 
ředitelce MěÚSS zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky dle platných 
„Pravidel“ schválených pro město Strakonice 
 
4. MěÚSS – Staveb. úpravy a opravy v budově bývalé MŠ Ellerova 160 (přestěhov. ÚSP) 
Usnesení č. 609/2003 (20/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předložený návrh na využití finančních prostředků z rezervního fondu MěÚSS v objemu 
1.200.tis. Kč k provedení stavebních úprav a oprav v budově pavilonu hlavního a 
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hospodářského, dále 550.tis. Kč na opravy střech na celém komplexu budov bývalé MŠ 
Ellerova 160 za účelem využití pro provoz začleněného zařízení ÚSP pro mentálně postižené 
děti, mládež a dospělé po přestěhování z Tovární ul. 
II. Ukládá 
ředitelce MěÚSS zajistit realizaci schváleného návrhu nejpozději do 30.9.03 
 
5. Plnění usnesení RM za období červen - prosinec  2002 
Usnesení č. 610/2003 (20/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení RM za období červen - prosinec 2002 
II. Schvaluje 
vyřadit z evidence 711 splněných usnesení 
III. Revokuje 
usnesení č.: 581/99/II.; 239/2002; 455/2002; 686/2002; 692/2002/II.; 694/2002/II.; 1016/2002 
IV. Vy řazuje  
po projednání us. č. : 258/2002 
V. Vyřazuje do evidence usnesení s trvalou platností       
usnesení č.: 1243/2001 
VI. Ukládá  
tajemníkovi vést v evidenci  49 nesplněných usnesení a zajistit jejich plnění   
 
6. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 611/2003 (20/5) 
1)  Žádost o souhlas s opravou stávajících zemních kabelů NN na pozemcích v majetku města 
Strakonice v souvislosti s realizací akce „Strakonice, Školní ulice, výměna kabelů NN“. 
Žadatel : Elektroinvest Strakonice s.r.o, Palackého 113, 386 01 Strakonice  
RM v souvislosti s realizací akce „Strakonice, Školní ulice, výměna kabelů NN“ 
I. Souhlasí  
se vstupem na pozemky v majetku města p.č. dle KN st.182/2, 717, st.490, st.489, st.488, 
st.69, st.70, st.71, st.73, st.150/1, 682/2 v k.ú. Nové Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. Investorem akce je 
Jihočeská energetika, a.s., v zastoupení Elektroinvest Strakonice s.r.o, Palackého 113,  Strak. 
 
Usnesení č. 612/2003 (20/5) 
2) Teplárna Strakonice a.s. - souhlas s umístěním domovní předávací stanice 
I. Souhlasí  
s umístěním domovní předávací stanice do objektu : 
- nebytové prostory domu  č.p. 156 v ul. Bezděkovská 
- nebytové prostory domu  č.p. 411 v ul. Dukelská 
- nebytové prostory domu č.p. 205 v ul. Stavbařů 
- nebytové prostory domu č.p. 206 v ul. Stavbařů 
- nebytové prostory domu č.p. 204 v ul. Stavbařů 
- nebytové prostory domu č.p. 213 MŠ v ul. Stavbařů 
- nebytové prostory domu č.p. 207 v ul. Stavbařů 
TST a.s. je oprávněna vstupovat do objektu, umístění DPS v domech je bezplatné, spotřeba 
elektřiny je hrazena TST a.s., smlouva je na dobu neurčitou po dobu provozu DPS. 
II. Souhlasí 
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s uzavřením předmětných smluv mezi městem Strakonice a TST a.s. Strakonice a pověřuje 
starostu jejich podpisem. 
 
Usnesení č. 613/2003 (20/5a) 
3) Výběrové řízení na dodavatele akce : „Sadové úpravy bytového domu s pečovatelskou 
službou – Jezárka Strakonice“.  
RM v souvislosti s realizací akce : „Sadové úpravy bytového domu s pečovatelskou službou – 
Jezárka Strakonice“ 
I. Souhlasí  
s doporučením komise zadat realizaci akce : „Sadové úpravy bytového domu s pečovatelskou 
službou – Jezárka Strakonice“ firmě Ing. Jiří Hájek, ZAKLÁDÁNÍ  ZAHRAD, Olešná   82, 
398 43  Bernartice, za cenu 513.431,70  Kč, bez DPH.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 614/2003 (20/5a) 
4)  Žádost o povolení uložit vodovodní,  kanalizační a plynovodní přípojku do pozemku 
v majetku města Strakonice. Žadatelé : Andrea a Petr Janusovi, Virt čp. 6, 386 01 Strakonice,  
RM v souvislosti se zřízením vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky pro připojení 
rodinného domu na parcele p.č. dle KN 1092/14 v k.ú. Dražejov u Strakonic   
I. Souhlasí 
s uložením inženýrských sítí 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. 615/2003 (20/5a) 
5) 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“. 
RM v souvislosti s realizací stavby: „Stavební úpravy a půdní vestavba podkrovních bytů 
v objektu Zvolenská čp. 804, čp. 805 a zhotovení parkovací plochy u těchto objektů“.  
I. Souhlasí  
s doporučením komise zadat realizaci stavby: „Stavební úpravy a půdní vestavba podkrovních 
bytů v objektu Zvolenská čp. 804, čp. 805 a zhotovení parkovací plochy u těchto objektů“ 
firmě Prima a.s. Strakonice, za cenu 24.993.271,-  Kč, bez DPH.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 616/2003  
6) Žádost o umístění reklamních tabulek na sloupy veřej. osvětlení v souvislosti s propagační 
akcí firmy Elektro Jankovský s.r.o. 
I. Souhlasí 
s umístěním reklamních tabulek na sloupy veřejného osvětlení v týdnu od 12.5. do 18.5.03 
v souvislosti s propagační akcí firmy Elektro Jankovský s.r.o., poté budou tabulky odstraněny 
na náklady firmy Elektro Jankovský s.r.o. 
 
7. Stanovení objemu prostředků na platy pro r. 2003 
Usnesení č. 617/2003 (20/4) 
Rada města po projednání 
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I.  Stanovuje 
objem prostředků na platy pro r. 2003: 
1. MěÚ   pro 169,9 osob ve výši 41 382 tis. Kč 
2. STARZ   pro   40,9 osob  ve výši   6 907 tis. Kč 
3. MěKS   pro   21 osob      ve výši   3 822 tis. Kč 
4. MěÚSS   pro 141,6 osob  ve výši 25 200 tis. Kč 
5. ŠK    pro   17 osob  ve výši   2 313 tis. Kč   
6. Městská policie  pro   28 osob  ve výši   6 500 tis. Kč 
II. Schvaluje  
pro rok 2003 výši ostatních osobních nákladů: 
1. MěÚ  400 tis. Kč 
1. STARZ  275 tis. Kč 
2. MěKS  800 tis. Kč 
3. MěÚSS  250 tis. Kč 
4. ŠK     45 tis. Kč 
5. Městská policie   10 tis. Kč 
 
8. TS s.r.o. – Změna podání žaloby pro soudní řízení 
Usnesení č. 618/2003 (20/9) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
iniciovat návrh u soudu o změny podmínky "náhradního bytu" na "náhradní ubytování" dle § 
712, odst. 4 Občanského zákoníku a až poté podat nový návrh na výkon rozhodnutí 
 
9. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor s Úřadem pro zastupování státu ve věcech   
   majetkových + dodatek 
Usnesení č. 619/2003 (20/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových ev. č. 29/18100/03 a s uzavřením dodatku č. 1 k této smlouvě ev. č. 46/18100/03 
II. Pověřuje  
starostu podpisem výše uvedené smlouvy a dodatku 
 
10. Žádost o převzetí záštity a použití znaku města Strakonice  (skateboardové závody) 
Usnesení č. 620/2003 (20/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
a) s převzetím záštity města Strakonice nad skateboardovými závody pořádanými dne 17.5.03 
k otevření nového skateboardového areálu a s použitím znaku města Strakonice při této akci 
b) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč na částečné uhrazení nákladů na 
hlavní cenu – 3 křišťálové zmenšeniny. Bude hrazeno z položky významné akce. 
 
11. Financování realizace chodníku u budovy 1. stupně ZŠ Dukelská 
Usnesení č. 621/2003 (19/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši 29 593,- Kč z kapitoly oprava chodníků na 
financování realizace chodníku u budovy prvního stupně základní školy Dukelská ve Strak. 
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12. Zápis z 5. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
Usnesení č. 622/2003 (19/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 4725,-- ZUŠ Strakonice. Příspěvek bude použit na vydání 
propagačních letáků školy v německém a anglickém jazyce.  
II. Souhlasí 
vyplacením příspěvku ve výši Kč 5000,- Centru pro zdravotně postižené, Stavbařů 213, 
Strakonice na úhradu nákladů na pronájem sálu v MěDK. 
III. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 4 000,- Osadnímu výboru Modlešovice na uspořádání 
akce Den dětí (31. 5. 2003). 
IV. Souhlasí 
s odkoupením 40 ks knihy dr. Chvojky „Jižní Čechy na dobových pohlednicích“ za cenu 
244,- Kč/ks, celková cena tedy činí Kč 9 760,--. 
V. Souhlasí  
s dotiskem propagačních letáků a vydáním pohlednic v rámci projektu „Otavská plavba“. 
Náklady budou v celkové výši do Kč 40 000,-. 
VI. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením soutěže „Významný podnikatel, osobnost roku“. 
 
13. Doplnění členů do komisí schválených výběrových řízení 
Usnesení č. 623/2003  
Rada města po projednání 
I. Doplňuje 
členy komisí do následujících výběrových řízení: 
a) us. č. 376/2003 technický dozor investora stavby „Most přes řeku Otavu v Ellerově ulici ve     
    Strakonicích“ – PhDr. Šimek, p. Štrébl 
b) us. č. 377/2003 dodavatele stavby „Most přes řeku Otavu v Ellerově ulici ve Strakonicích“   
    - PhDr. Šimek, p. Štrébl 
c) us. č. 471/2003 dodavatel stavby „Kanalizace Holečkova ulice – II.etapa, Strak.“ -  
   PhDr. Šimek, p. Štrébl 
d) us. č. 506/2003 dodavatel stavby „Komunikace zóny Jezárka Strakonice – II.etapa“ –  
    p. Šrámek, MUDr. Vávra 
e) us. č. 524/2003 projektant stavby „Bytové domy Jezárka - Strakonice“ – Mgr. Samec,  
    p. Šrámek 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys    Zdeňka Tomšovicová 
starosta    místostarostka 
 
 
 
 


