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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  22. jednání Rady města Strakonice 

konané 21. 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. BK Strakonice - žádost o finanční příspěvek 
                            Usnesení č. 671/2003 
2. Použití části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů 
                            Usnesení č. 672/2003 
3. Rozpočtová opatření č. 21 - 23 
                            Usnesení č. 673/2003 
4. Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem pozemků – Václavská pouť   
                            Usnesení č. 674/2003 
5. Azylový dům – prodloužení ubytování 
                            Usnesení č. 675/2003 
6. Zápis ze sociální komise, umístění do DPS 
                            Usnesení č. 676/2003 
7. Majetkové záležitosti 
                   Usnesení č. 677/2003 – 682/2003 
8. Výběrové řízení na zpracování projektu „Odbahnění a vegetační úpravy Mlýnského   
    náhonu“ + uvolnění finančních prostředků z položky projekty 
                            Usnesení č. 683/2003 
9. Veřejnoprávní smlouvy na zabezpečení projednávání přestupků 
                            Usnesení č. 684/2003 
10. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
      opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    
                            Usnesení č. 685/2003 
11. DDM (výtvarný kroužek) - žádost o finanční příspěvek  
                            Usnesení č. 686/2003 
12. Zakoupení vzdělávacích videokazet pro ZŠ  
                            Usnesení č. 687/2003 
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Zahájení jednání 
   22. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,40 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. 
 
1. BK Strakonice – žádost o finanční příspěvek 
Usnesení č. 671/2003  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč Basketbalovému klubu Strakonice na 
konto talentovaných dětí, založené u příležitosti 70. narozenin MVDr. Miroslava Vondřičky 
Bude hrazeno z položky sport. 
 
2. Použití části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů 
Usnesení č. 672/2003 (22/3) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje  ZM  
rozdělit část výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů takto: 
800 000,- Kč  -    příspěvek sportovním klubům (v rozpočtu již schváleno – rozdělení bude 
                            provedeno radou města na základě návrhu odboru rozvoje) 
194 000,- Kč  -    na úpravu dětských hřišť 
  63 000,- Kč  -    příspěvek občanskému sdružení POLIDON, provozující KDA 
                            SLUNEČNICE 
 
3. Rozpočtová opatření č. 21 - 23 
Usnesení č. 673/2003 (22/6,6a) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
navýšení rozpočtu o:  
a) RO č. 21 ve výši 150 000,- Kč - na akci „Oprava WC Euroškola – podle propočtu 
projektanta bude rozsah prací na této akci činit cca 650 000,- Kč (500 tis. schváleno).  
HLASOVÁNO: pro 7 - schváleno 
b) RO č. 22 ve výši   63 000,- Kč - dofinancování  výdajů na akci Plocha před ZS – překážky. 
Ve finančním vypořádání za r. 2002  je na tuto akci  převedeno 879 tis. Kč, konečná faktura   
je ve výši  942 tis. Kč. 
HLASOVÁNO: pro 7 - schváleno 
II. Doporu čuje ZM   
schválit navýšení  rozpočtu  o : 
RO č. 23 ve výši 700 000,- Kč - na odbahnění Mlýnského náhonu (předpoklad celkových 
nákladů činí 3 500 tis. Kč, z této částky by měla 2 800 tis. činit dotace ze st. rozpočtu) 
RO č. 22 - 23 budou v příjmech kryta z prostředků z minulých let. 
 
4. Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem pozemků – Václavská pouť   
Usnesení č. 674/2003 (22/8) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
výsledky výběrového řízení na pronájem části pozemku p.č. 97/1 o výměře 11.700 m2 a 
pozemek p.č. 100/1 o výměře 6.624 m2 vše v k.ú. Strakonice za účelem umístění atrakcí LTZ 
v době konání Václavské poutě paní Soně Tříškové, za cenu 750.tis. Kč 
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5. Azylový dům – prodloužení ubytování 
Usnesení č. 675/2003 (22/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě  na dobu určitou od  1. 6. 2003   do   30. 6. 2003  
a  to  Petře Hrdinové, Heleně Irdzové, Zdeňku Loužeckému, Josefu Pitelkovi, Vladimíru 
Procházkovi,  Miroslavu Purkartovi, Naděždě Švecové a Marii Žižkové 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování  na  dobu určitou od  1. 6. 2003  do  30. 6. 
2003 s Petrou Hrdinovou, Helenou Irdzovou, Zdeňkem Loužeckým, Josefem Pitelkou, 
Vladimírem Procházkou, Naděždou Švecovou a Marií Žižkovou 
 
6. Zápis ze sociální komise, umístění do DPS 
Usnesení č. 676/2003 (22/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 2. jednání sociální komise     
II. Souhlasí 
s přidělením bytů v DPS,  Rybniční 1283 /I. a II. etapa/: 
- 1+1 bezbariérový byt: 
manželé Marie a Ladislav Lysinovi, Strakonice 
manželé Eva a František Pechlátovi, Strakonice  
manželé Marie a Ladislav Štětkovi, Strakonice 
manželé Veronika a František Skalických, Strakonice 
- garsoniéra bezbariérová: 
paní Jiřina Hušáková , Strakonice 
pan Evžen Rybák, Strakonice 
paní Eva Zemanová, Strakonice 
paní Lída Šilingrová, Strakonice 
- garsoniéra:   
paní Marie Sládková, Strakonice  
pan Karel Kolesa , Strakonice  
pan Karel Krejčí, Strakonice 
pan Vilhelm Schulda, Strakonice 
paní Marie Tarandová, bytem DD Rybniční 1282, Strakonice  
- z Budovatelské 613, Strakonice : 
paní Růžena Straková, paní Antonie Opavová, paní Anna Volfová, pan Bohumil Telinger, pan 
Jan Rynda, paní Zdena Kuchyňková, pan Karel Kettner, paní Marie Tichá, paní Marie 
Štěrbová, paní Jarmila Uhlíková, pan Jan Schicker, paní Eva Gracíková, pan Jan Sivák, paní 
Blanka Eignerová  
- z Budovatelské 614, Strakonice : 
pan Václav Weischner, paní Věra Svobodová 
- ze Stavbařů 204, Strakonice :  
paní Alena Ouředníková 
- ze Stavbařů 206, Strakonice:  
paní Marie Pohanová 
III. Souhlasí 
s ponecháním slečny Hejtmánkové v DPS v ulici Budovatelská 613 a prodloužením nájemní 
smlouvy o  další tři měsíce tj. do 15.října 2003   
IV. Ukládá  
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a) majetkovému odboru ve spolupráci se sociálním odborem a s Technickými službami 
zajistit možnost vlastního výběru bytu žadatelům, kteří vrátí byt městu. U ostatních žadatelů 
zabezpečit umístění do jednotlivých bytů s příslušnými čísly losováním.  
b) majetkovému odboru uzavřít s výše uvedenými osobami smlouvy o nájmu bytu 
V. Pověřuje 
starostu podpisem jednotlivých smluv 
 
7. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 677/2003 (22/4) 
1)  Žádost o povolení instalace antény pro přenos internetu na střechu domu čp. 1227 
Mládežnická ul., Strak.. Žadatelka : Jaroslava Štěpánková, Strakonice. 
I. Souhlasí  
s instalací antény pro přenos internetu na střechu domu čp. 1227 v ul. Mládežnická, 
Strakonice. Souhlas je podmíněn tím, že nebude narušen příjem přes stávající anténní systém. 
V případě zhoršené kvality příjmu přes stávající anténní systém, bude anténa žadatelky paní 
Jaroslavy Štěpánkové, Strakonice, na její náklady odstraněna. 
 
Usnesení č. 678/2003 (22/4) 
2) Projektová dokumentace ZŠ Povážská – dodatek č.3 ke smlouvě o dílo 01-406, uzavřené 
mezi městem Strakonice a Ing. arch. Janem Němcem a Ing. arch. Zdeňkem Žilkou – účastníky 
sdružení AR 18 Strakonice. 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 01 – 406  uzavřené dne 29.11.2001 mezi 
městem Strakonice a Ing. arch. Janem Němcem a Ing. arch. Zdeňkem Žilkou – účastníky 
sdružení AR 18, Praha na zpracování projektové dokumentace ZŠ Povážská, Strakonice, 
přičemž předmětem tohoto dodatku je úprava doby plnění díla a s tím související úprava 
termínu plateb: 
- vypracování projektu pro provedení stavby v návrhu projektanta   15.05.2003 
- vypracování čistopisu projektu pro provedení stavby    31.07.2003 
- vypracování standardů dokumentace pro výběr dodavatele stavby  15.05.2003 
- vypracování dokumentace pro výběr dodavatele stavby    31.07.2003 
II. Pověřuje 
starostu podpisem příslušného dodatku. 
 
Usnesení č. 679/2003 (22/4) 
3) Návrh bytových domů na prodej – vyhlášení záměru. 
I. Doporučuje ZM  
vyhlásit záměr na prodej následujících bytových domů: 
a) zděné 
ulice č.p. počet 

bytů  
rok 
kolaudace 

poznámka 

P. Bezruče 287 19 1942  
 409 10 1921  
 525 14 1930  
 593 9 1938  
 610 10 1940 vestavba na vlastní náklady stavebníka 

schválena, zatím nevybudována  
 638 8 1949 schválen prodej č.p. 639, společný dům s č.p. 

638 a 640 
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 640 8 1948  - “ - 
Chelčického 427 4 1922  
 637 4 1949 vestavba provedena, před kolaudací 
B. Němcové 428 7 1924 vestavba na vlastní náklady stavebníka 

schválena, zatím nevybudována 
Klostermannova 203 6 1957 vestavba na vlastní náklady stavebníka 

schválena, zatím nevybudována 
 144 6 1954 vestavba na vlastní náklady stavebníka 

schválena, zatím nevybudována 
 336 6 1954 vestavba na vlastní náklady stavebníka 

schválena, zatím nevybudována 
Žižkova 823 4 1960 vestavba na vlastní náklady stavebníka 

schválena, zatím nevybudována 
 840 4 1960 vestavba na vlastní náklady stavebníka 

schválena, zatím nevybudována 
 850 6 1960 vestavba ve vlastnictví stavebníka -  

zkolaudována 
Mikoláše Alše 763 10 1952  
 764 8 1952  
 765 8 1952  
 766 10 1952  
 777 10 1955  
 778 8 1955  
 779 8 1955  
 780 10 1955  
 788 10 1958  
 789 8 1958  
 790 8 1958  
Husova 791 6 1959  

 792 6 1959  

 799 9 1959  

 791 6 1959  

 792 6 1959  

 800 6 1959  

 801 6 1959  

 802 6 1959  

 803 6 1959  

Nádražní 400 8 1950 půdní vestavby vybudované městem 

 401 8 1950 -“- 

 402 8 1950 -“- 

 403 8 1950 -“- 

 404 8 1950 -“- 

 405 8 1950 -“- 

 406 9 1950 -“- 
Zahradní 809 6 1959 -“- 

 810 6 1959 -“- 
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 811 6 1959 -“- 

 812 6 1959 -“- 

Bezděkovská 156 6 1954  
Celkem bytů  367   
 
b) panelové 
ulice č.p. počet bytů rok 

kolaudace 
poznámka 

Bezděkovská 431 17 1961 schválen prodej domů č.p. 428,429 a 430 a 
nutno řešit jako budovu spolu s č.p. 431,432 a 
433 

 432 13 1961 - “ - 
 433 15 1961 - “ -  
Čelakovského  1125 32 1976  
Na Ohradě  87 84 1986  
Spojařů  1223 16 1988  
 1224 8 1988  
 1225 16 1988  
 1226 16 1988  
Mládežnická  1227 8 1988  
 1228 17 1988  
 1229 16 1988  
 1238 24 1989  
 1239 24 1989  
 1240 24 1989  
Kosmonautů 1230 8 1988  
 1231 16 1988  
 1232 16 1988  
Celkem bytů  370   

 
Usnesení č. 680/2003 (22/4) 
4) Žádost a.s. Dioptra Turnov 
I. Souhlasí 
s odepisováním technického zhodnocení provedeného na náklady firmy Dioptra a.s. Turnov 
na majetku města Strakonice – v domě čp. 58 U Markéty ve Strakonicích, dle § 28  Zák. č. 
586/1992 Sb. o daních z příjmů.  
 
Usnesení č. 681/2003 (22/4,4a) 
5) Stavební  úpravy  č.p. 2 a 3 - vícepráce   
I. Bere na vědomí 
provedení následujících víceprací : a) úprava  instalační  šachty / bourání  dveří, stropu, 
vyzdění příčky/.  
b)  úprava  stávajícího  podlahového  vytápění  ve  vstupu  č.p.3 - podlahové  vytápění  nebylo  
v projektu , při  bourání  došlo  k jeho přerušení.  
c) výměna stávajících  střešních  oken  za  okna  VELUX - stávající  okna nejsou  odborně  
zabudována, byla  provedena  u  jednoho okna  sonda  do  boční  izolace  ostění  /dřevotříska/, 
izolace  je  nedostatečná , dochází  k rosení oken.  
d) doplnění  nosné  stropní  konstrukce  v 3.N.P.  č.p.2 , místnost  kde  byl  odbor rozvoje  
/bez  podhledu / - po demontáži  násypu  byla  provedena  sonda  do zhlaví  strop. trámů  kde  
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byla  původní  kanalizace a  vodovod, 3  ks zhlaví  jsou  napadena  hnilobou , záklop  je  pod 
betonovou  desku  prohnutý.  
 
Usnesení č. 682/2003 (22/4a) 
6) Vyhlášení záměru na pronájem NP v ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem učeben č. 8 a 9 o výměře 30 m2 v přízemí ZŠ 
F.L.Čelakovského - budova Chelčického 555, Strakonice.  
 
8. Výběrové řízení na zpracování projektu „Odbahnění a vegetační úpravy Mlýnského 
náhonu“ + uvolnění  finančních  prostředků z položky projekty 
Usnesení č. 683/2003 (22/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uvolněním částky do 250.000,- Kč na zpracování projektu „ Odbahnění a vegetační úpravy 
Mlýnského náhonu ve Strakonicích“ z položky projekty 
II. Rozhodla  
zadat výzvu více zájemcům k soutěži o veřejnou zakázku dle ust. § 49 odst. 1 a násl. zákona 
č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků k podání nabídky na 
vypracování projektové dokumentace na akci „ Odbahnění a vegetační úpravy Mlýnského 
náhonu  ve Strakonicích“ 
III. Jmenuje   
členy a předsedu komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky: Ing. Pavel Pavel, Ing. Jana 
Nárovcová, Ing. arch Marta Slámová, Ing. Luděk Kalčík, Ing. Jaroslav Brůžek   a náhradníky: 
p. Zdeňka Tomšovicová, ing. Jaromír Zeman, Ing. Eva Předotová, p. Milan Hromek 
IV. Souhlasí  
s obesláním těchto firem: 
VH-TRES, spol. s r. o., Husova 1373/13, 371 05 Č. Budějovice 
Hydroprojekt, a. s., Zátkovo nábřeží 7, 370 21 Č. Budějovice 
Atelier Penta, spol. s r. o., Raisova 1004/I, 386 01 Strakonice – ing. Pavel Bublík 
Ekoservis, s.r.o., Široká 8,  370 01, Č. Budějovice – ing. Václav Škopek, CSc. 
V. Ukládá  
vedoucímu životního prostředí  zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 
 
9. Veřejnoprávní smlouvy na zabezpečení projednávání přestupků 
Usnesení č. 684/2003 (22/5) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí                                                                                                                    
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, na zabezpečení výkonu státní správy – projednávání přestupků vymezených 
ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s obcemi ve 
správním obvodu města Strakonice, a to Miloňovice, Úlehle. Dle těchto smluv bude město 
Strakonice zajišťovat projednání uvedených přestupků pro tyto obce za úhradu nákladů ve 
výši 900,- Kč za každý přestupkový případ. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem těchto veřejnoprávních smluv. 
 
10. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
    omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
Usnesení č. 685/2003 (22/1) 
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Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na :  
a) 23. května 2003  - Společenská akce – pořádá Basketbalový klub Strakonice – na hřišti za 
sportovní halou v Máchově ulici ve Strakonicích – živá hudba – manželé  Váchovi – od 22,00 
hodin 23. května 2003 do 1,00 hodin 24. května 2003  
b) 28. června 2003 – Taneční zábava – pořádá Fotbal OS Ternc Jile – živá hudba – skupina 
GORGO z Teplic – v sokolovně Strakonice od 22,00 hodin 28. 6. 2003 do 4,00 h. 29. 6. 2003  
 
11. DDM (výtvarný kroužek) - žádost o finanční příspěvek  
Usnesení č. 686/2003  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
finanční příspěvek ve výši do 10.000,- Kč na nákup malířských potřeb, výtvarnému kroužku 
při DDM Strakonice, za účelem vytvoření výtvarných děl dětmi z výtvarného kroužku do 
DPS Jezárka. Bude hrazeno z položky kultura. 
 
12. Zakoupení vzdělávacích videokazet pro ZŠ  
Usnesení č. 687/2003  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zakoupením 6-ti ks videokazet „Vděčni vzpomínáme“ á 350,- Kč pro potřeby vzdělávání 
žáků v základních školách. (Jedná se o II. díl videokazety „Statečný kněz“). Bude hrazeno 
z fondu starosty. 
 
  
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys    Zdeňka Tomšovicová 
starosta    místostarostka 


