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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 42. jednání Rady města Strakonice 

konané 29.10. 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. Zápis ze sociální komise, rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města a umístění do   
    DPD 
                            Usnesení č. 1347/2003 
2. Rozbor písku z dětského hřiště v Rennerových sadech - informace 
                            Usnesení č. 1348/2003 
3. Nové názvy ulic 
                            Usnesení č. 1349/2003 
4. Rozpočtová opatření č. 83 – 87,89 
                            Usnesení č. 1350/2003 
5. Azylový dům – ubytování 
                            Usnesení č. 1351/2003 
6. Sídlo zakládané a.s. „Měšťanský pivovar Strakonice a.s.“ 
                            Usnesení č. 1352/2003 
7. Obecně závazná vyhláška města Strakonice O místním poplatku za provoz systému   
    shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
                            Usnesení č. 1353/2003 
8. Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 1354/2003 – 1364/2003 
9. Architektonická soutěž na řešení interiéru MěDK     
                            Usnesení č. 1365/2003 
10. Veřejná zakázka na vypracování průzkumů a rozborů k územnímu plánu města  
                            Usnesení č. 1366/2003 
11. Výroční zprávy ZŠ o hospodaření a o činnosti    
                            Usnesení č. 1367/2003 
12. Vlastivědný sborník Strakonice II. díl 
                            Usnesení č. 1368/2003 
13. Publikace MDF Strakonice – jazykové mutace 
                            Usnesení č. 1369/2003 
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Zahájení jednání 
   42. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,45 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. Zápis ze sociální komise, rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města a umístění   
    do DPD 
Usnesení č. 1347/2003 (42/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 6. jednání sociální komise     
II. Souhlasí 
a)     s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města  Krizovému a kontaktnímu  
centru,  Krátká 20, Strakonice ve výši 37.000,- Kč na nákup materiálu a na nájem. 
b)    s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města  Centru pro zdravotně postižené 
Jihočeského kraje- pracoviště ve Strakonicích, Stavbařů 213, Strakonice ve výši 33. 000,- Kč 
na nákup počítačových programů.  
III. Souhlasí  
s umístěním do Domova- penzionu pro důchodce :  
garsoniéra po paní Kudlatové  - paní Marie Pokorná, Strakonice 
garsoniéra po paní Chalupné – pan Josef Furbach, Strakonice   
V. Ukládá  
sociálnímu odboru provést schválené usnesení 
 
2. Rozbor písku z dětského hřiště v Rennerových sadech - informace 
Usnesení č. 1348/2003 (42/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený informativní materiál o  rozboru písku z dětského hřiště v Rennerových sadech 
 
3. Nové názvy ulic 
Usnesení č. 1349/2003 (42/5) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM souhlasit 
s přidělením nového názvu ulice Větrná v lokalitě Předních Ptákovic 
II. Doporu čuje ZM souhlasit 
s přidělením názvu ulice Na Střelnici v lokalitě pod Kuřidlem 
III. Ukládá 
odboru správnímu předložit návrh přidělení názvů ulic k projednání v ZM 
 
4. Rozpočtová opatření č. 83 – 87,89 
Usnesení č. 1350/2003 (42/6,6a) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
přesuny finančních prostředků a navýšení rozpočtu  o  : 

RO č. 83 ve výši  20 000,-   Kč 
Přesun finančních prostředků  u MŠ Lidická - z příspěvku na investice - na příspěvek na 
provoz.Z finanční  prostředky  budou použity na dofinancování PC, ( jde o DDHM).    
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RO č. 84 ve výši 13 000,- Kč 
Navýšení příspěvku na provoz MŠ Lidická. 
Úhrada faktury  za potraviny z období, kdy MŠ byla zálohovou organizací. Tuto úhradu měl hradit 
zřizovatel  zálohové organizace tj. Město Strakonice , ale omylem byla úhrada provedena 
příspěvkovou organizací MŠ Lidická.   
RO bude kryto v příjmech z úroků. 

RO č. 85 ve výši  60 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z investiční akce „ VO Habeš“   ( akce ukončena) na nečekané 
opravy a havárie  veřejného osvětlení ve městě. 
RO č. 89  ve výši   50 000,- Kč 
Poskytování   právních  a   ost. služeb v souvislosti s přípravou privatizace strakonického 
pivovaru. RO bude kryto z vratky fin. prostředků vynaložených na likvidaci povodní v r. 
2002. 

II. Doporu čuje ZM  schválit  
navýšení  rozpočtu  o : 

RO č. 86  ve výši  504 355,- Kč 
Dotace KÚ  na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho 
činnost hradí stát. 

RO č. 87 ve výši 1 500 000,-  
Dotace od Ministerstva vnitra na akci „ Městský kamerový dohlížecí systém“. 
Dotace  z Fondu solidarity Evropské unie  ve výši  217 475,73 Kč 
Jedná se o finanční prostředky, které již byly vynaloženy v předcházejícím roce na úhradu 
nákladů vzniklých při odstranění následků povodní r 2002  a následně jsou některé hrazeny 
dotací.  
III. Ukládá 
odboru finančnímu RO č. 83 – 85,89 provést a RO č. 86,87 předložit ke schválení nejbližšímu 
ZM. 
 
5. Azylový dům – ubytování 
Usnesení č. 1351/2003 (42/8) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s ubytováním  v Azylovém domě  rodina Švecových 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru sdělit usnesení Rady města Strakonice rodině Švecových 
 
6. Sídlo zakládané a.s. „Měšťanský pivovar Strakonice a.s.“ 
Usnesení č. 1352/2003 (42/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, aby firma Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. založená městem Strakonice, měla své 
sídlo na adrese Velké náměstí 2, Strakonice, PSČ 386 01, tedy v budově, jejímž vlastníkem je  
město Strakonice 
 
7. Obecně závazná vyhláška města Strakonice O místním poplatku za provoz systému   
   shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  
   odpadů  
Usnesení č. 1353/2003 (40/17) 
Rada města po projednání 
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I. Ukládá 
finančnímu odboru předložit ZM k projednání text vyhlášky včetně navržených úprav 
I. Doporučuje ZM     
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém návrhu 
vydat. 
 
8. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 1354/2003 (42/7) 
1) Jiří Poslední – POSPOL, Vodárenská 250, Strakonice – částečná změna usnesení 
I. Souhlasí  
s částečnou změnou usnesení číslo 340/2003/b), kdy bude vypuštěno " na dobu neurčitou".  
Doba nájmu  v nájemní smlouvě bude řešena ponecháním původní doby nájmu tj. do 
1.7.2008. 

 
Usnesení č. 1355/2003 (42/7) 
2 )  Půdní vestavba  Mírová   774 , 775. 776  a  Husova  799, Strakonice    
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení a zadáním zakázky firmě  Aldast  s.r.o. Strakonice za cenu 
7.444.942,- Kč    
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
Usnesení č. 1356/2003 (42/7) 
3 ) Výběrové řízení na projektanta stavby „Hrad  Strakonice, projekt  oprav “ .  
I. Souhlasí  
s vyhodnocením výběrového řízení a zadáním zakázky firmě R – Projekt  07  Praha za cenu 
897.750,- Kč vč. DPH 
II. Pověřuje  
starostu  podpisem  předmětné smlouvy  
 
Usnesení č. 1357/2003 (42/7) 
4) Výkupy pozemků v průmyslových zónách.  
I. Bere na vědomí 
informaci o výkupech pozemků v průmyslových zónách: „Na Jelence“,  „Nad sv. Václavem", 
„Kání vrch“ 
II. Ukládá   
majetkovému odboru zajistit jednání se všemi vlastníky dotčených pozemků v průmyslových 
zónách. 
 
Usnesení č. 1358/2003 (42/7) 
5) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Luční přes pozemek p.č. dle KN 619/9 v k.ú. 
Nové Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 625/5 
v k.ú.Nové Strakonice. Žadatel: Veronika Poláková, Dukelská č.p. 43, Strakonice v zastoupení 
Ing. Petra Procházková, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, Zvolenská ul. 37, Strak. 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Luční přes pozemek p.č. dle KN 619/9 v k.ú. Nové 
Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 625/5 v k.ú. Nové 
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Strakonice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením 
správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 1359/2003 (42/7) 
6) Žádost o povolení ( rozšíření ) sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle PK 1285/1 
v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle PK 767/2 v k.ú. 
Strakonice. Žadatel: Ladislav Šíma, Strakonice v zastoupení Ing. Miloš Polanka, 
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, Zvolenská ul. 37, Strakonice  
I. Souhlasí 
s povolením ( rozšířením ) sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle PK 1285/1 
v k.ú.  Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle PK 767/2 v k.ú. 
Strakonice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením 
správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 1360/2003 (42/7) 
7)    Žádost o povolení uložit elektro přípojku do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 1333  v katastrálním území  Dražejov u Strakonic. Žadatel: David Šrámek , Mládežnická 
1237, Strakonice . 
RM v souvislosti  se zřízením elektro přípojky pro připojení rodinného domu na parcelách 
p.č. dle KN 1277/14 a p.č. dle KN 1277/15 vše v k.ú. Dražejov u Strakonic 
I. Souhlasí 
s uložením elektro přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1333 v k.ú. 
Strakonice, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
Usnesení č. 1361/2003 (42/7) 
8) DPS Strakonice – předání majetku do správy Technických služeb Strakonice s.r.o.  
I. Souhlasí 
s předáním níže uvedeného majetku v nově vybudovaném Domě s pečovatelskou službou 
v ul. Rybniční  ve Strakonicích  (vybavení bytů  v uvedeném objektu)   do správy společnosti 
Technické služby Strakonice s.r.o. v rámci Mandátní smlouvy o správě obecního majetku : 
položka název                                                                                                                    počet ks       pořiz.cena 
typ      
T01  kuchyňská  linka bytová včetně varného panelu 2 plot.      43 ks  á  40.238,20 Kč  
T03  kuchyňská linka  bytová včetně varného panelu 2 plot.        2  ks  á  40.238,20 Kč  
T05  kuchyňská linka bytová bezbariérová vč. varného panelu 2 plot.      2 ks  á  43.288,45 Kč  
T06  kuchyňská linka byt. bezbariérová  
vč. varného panelu 2plot. MORA 4150    2 ks  á  43.288,45 Kč  
T07  kuchyňská linka byt. bezbariérová do podkroví včetně varného panelu 2 plot.  
MORA 4150                           
T08  vestavěná skříň 1630x600x2660  41 ks á  27.615,-  Kč 
T09  vestavěná skříň 1930x600x2660          2 ks  á  33.129,60 Kč 
T10  vestavěná skříň 2760x600x2660                           4 ks  á  44.107,35  Kč 
T11  vestavěná skříň 2170x600x2660       2  ks  á  34.616,40 Kč  
T12  vestavěná skříň 2120x600x2660       5  ks  á  37.119,60 Kč  
Celková hodnota majetku předávaného do správy TS Strakonice s.r.o:   3.881.614,95 Kč. 
 
Usnesení č. 1362/2003 (42/7) 
9) Zařizovací předměty do prostorů Azylového domu v Budovatelské ul. ve Strakonicích 
I. Souhlasí 
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s tím, aby případné nutné opravy a výměny  zařizovacích předmětů  (plynová kamna, 
elektrické bojlery, el. sporáky) v Azylovém domě v objektu v Budovatelské ul. ve 
Strakonicích zajišťoval provozovatel AD Městský ústav sociálních služeb Strakonice. 
 
Usnesení č. 1363/2003 (42/7a) 
10) Nebytové prostory v KINĚ OKO 
I. Souhlasí  
s pronájmem NP vstupní haly Kina OKO městu Strakonice na dobu neurčitou od 1.11.2003 za 
částku 100,- Kč/m2/rok, tj. 11.800,-  Kč/ročně.  
II. Souhlasí 
s vydáním bezdůvodného obohacení za užívání NP (vstupní hala do Kina OKO) na st.p.č. 
96/3 v k.ú. Nové Strakonice, vzniklého oddělením ze st.p. č. 96/1 v k.ú. Nové Strakonice o 
výměře 118 m2 za období  2 roky zpět,  ve výši 23.600,- Kč.  
 
Usnesení č. 1364/2003 (42/7a) 
11) Domov   důchodců  Lidická , příprava  území , přípojka  vody . 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení a zadáním zakázky firmě  Aldast  s.r.o. Strakonice, za 
cenu 1.377.398,- Kč včetně DPH, termín provedení 15.12.2003  
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
9. Architektonická soutěž na řešení interiéru MěDK     
Usnesení č. 1365/2003 (40/4) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá  
MěKSu ve spolupráci s architektkou města a připravit zadání na dispoziční řešení MěDK a 
jeho interiéru a projednat možnost zadání jako tématu ateliérové práce studentům fakulty 
architektury ČVUT 
 
10. Veřejná zakázka na vypracování průzkumů a rozborů k územnímu plánu města  
Usnesení č. 1366/2003 (40/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním výběrového řízení na vypracování průzkumů a rozborů k územnímu plánu města 
Strakonice 
II. Souhlasí  
s obesláním těchto firem: 
Atelier A ČR, s r.o., Pod Děkankou 4/1694, 140 00 Praha 4 
Ing. arch. Vladimír Děrda, Jírovcova 2, České Budějovice 
Ing. arch. Jan Rampich, Zvolenská 37, 386 01 Strakonice 
Ing. arch. Roman Schmitt, ateliér A 32, spol. s r.o., Sokolská 32, 120 00, Praha 2 
Ing. arch. Jan Zákostelecký, Ing. arch. Zbyněk Skala, Zámek 1, 386 01 Strakonice 
Ing. arch. Štěpánka Ťukalová, Boleslavova 30, České Budějovice 
Ing. arch. Hruša, Ing. arch. Pelčák, ateliér Brno, Žižkova 5, 602 00 Brno 
Ing. arch. Jan Jelínek, Slavíčkova 1, 400 03 Ústí nad Labem 
Ing. arch. Jitka Mejsnarová, ateliér U 24 Praha, Krajníkova 113, 252 29 Dobřichovice 
III. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky: 
Ing. Pavel Vondrys, Ing. Václav Hejpetr, Ing. arch. Marta Slámová, Ing. Helena Ondrášková, 
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p. Jaroslav Bašta, Ing. arch. Jiří Brůha (zpracovatel platného územního plánu), Ing. arch. Josef 
Zábranský (architekt města Písku), Mgr. Martina Hadravová jako odborný konzultant 

a náhradníky: 
Ing. Pavel Pavel, p. Eva Přechová, Ing. Jaromír Zeman, Jaroslav Houska, Ing. Jana 
Narovcová, Ing. Jaroslav Brůžek, p. Pavla Němcová 
IV. Ukládá  
vedoucímu odboru rozvoje zajistit výběrové řízení na zpracování průzkumů a rozborů 
k územnímu plánu města Strakonice 
 
11. Výroční zprávy ZŠ o hospodaření a o činnosti    
Usnesení č. 1367/2003 (40/8) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
předložené výroční zprávy o hospodaření a o činnosti základní školy Dukelská, 
F.L.Čelakovského, Jiřího z Poděbrad a základní a mateřské školy Povážská 
HLASOVÁNO: pro 6 - schváleno 
 
12. Vlastivědný sborník Strakonice II. díl 
Usnesení č. 1368/2003 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyplacením honorářů autorům textů jednotlivých kapitol ve výši Kč 100,-/stranu A4 textu 
(dle přiloženého seznamu - v celkové výši Kč 28 600,-), s vyplacením odměny za vytvoření 
rejstříku Mgr. Parkosové ve výši 5 000,- Kč a honoráře za jazykové korektury v celkové výši 
Kč 10 000,--. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02-132 s panem Petrem Kolářem, Zámek 1, 
Strakonice na grafické zpracování a předtiskové práce II. dílu almanachu za cenu Kč 
82.687,50 vč. DPH. 
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem výše uvedeného dodatku ke smlouvě. 
IV. Souhlasí 
s odprodejem Vlastivědného sborníku Strakonice, II. dílu za cenu Kč 200,-- dalším 
distributorům a s doporučenou prodejní cenou Kč 220,--. 
V. Souhlasí  
s poskytnutím autorských výtisků knihy autorům textů, korektur, grafiky a poskytnutím 
výtisku Státnímu okresnímu archivu Strakonice a Muzeu středního Pootaví.  
VI. Souhlasí 
se zveřejněním inzerce na vydanou knihu Strakonice, kapitoly z historie  v časopise Knižní 
novinky a v Literárních novinách za cenu do Kč 5000,--. 
 
13. Publikace MDF Strakonice – jazykové mutace 
Usnesení č. 1369/2003 (42/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vydáním publikace Mezinárodní dudácké festivaly Strakonice v jazykových mutacích – 
německý a anglický jazyk. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smluv o dílo na překlady publikace Mezinárodní dudácké festivaly Strakonice do 
německého a anglického jazyka s Mgr. Janou Šilhanovou, Pionýrská 1127, Strakonice 
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(překlad do anglického jazyka) a s paní Susanne Schmidt, Eisenbergstrasse 7, Wiesa 09488, 
Německo (překlad do německého jazyka) za cenu Kč 25 000,- vč. DPH pro každou 
překladatelku. Termín předání práce je do 27. února 2004. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem výše uvedených smluv. 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys      Zdeňka Tomšovicová 
starosta       místostarostka 


