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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 44. jednání Rady města Strakonice 

konané 12.11. 2003 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:      5 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta;  

          ing. Pavel, místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka 
                      členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička 
                      ing. Seknička – tajemník 
 
Omluveni:    ing. Šíp, PhDr. Říhová 
 
Program: 
 
1. TS s.r.o. – plán zimní údržby místních komunikací pro období 2003 - 2004 
                            Usnesení č. 1417/2003 
2. Prezentace města na teletextu TV Nova 
                            Usnesení č. 1418/2003 
3. Vyhodnocení výběrového řízení na zpracování rozptylové studie pro území města Strak. 
                            Usnesení č. 1419/2003 
4. Žádost o dotaci na akci „Rekonstrukce – kino OKO, Strakonice“ 
                            Usnesení č. 1420/2003 
5. Veřejná zakázka na vypracování jednostupňového prováděcího projektu „Komunikační   

    propojení ulice Ptákovická a Pohraniční stráže“ 
                            Usnesení č. 1421/2003 
6. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
    omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
                            Usnesení č. 1422/2003 
7. Novoroční ohňostroj 2004 
                            Usnesení č. 1423/2003 
8. Mapové a turistické informační centrum při CK Ciao… 
                            Usnesení č. 1424/2003 
9. Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 1425/2003 – 1439/2003 
10. Pořízení DDHM nad rámec schváleného rozpočtu   
                            Usnesení č. 1440/2003 
11. Dodatek Zřizovací listiny příspěvkové organizace MěKS 
                            Usnesení č. 1441/2003 
12. Obecně závazná vyhláška města Strakonice „O místním poplatku ze psa“ 
                            Usnesení č. 1442/2003 
13. Návrh rozpočtu na r. 2004 – pracovní materiál 
                            Usnesení č. 1443/2003 
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Zahájení jednání 
   44. 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. TS s.r.o. – plán zimní údržby místních komunikací pro období 2003 - 2004 
Usnesení č. 1417/2003 (44/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předložený návrh "Plánu zimní údržby místních komunikací" pro období 2003 – 2004 a  
zahájení zimní pohotovosti dnem 14.11. 2003 
 
2. Prezentace města na teletextu TV Nova 
Usnesení č. 1418/2003 (44/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezplatnou prezentací města Strakonice na teletextu TV Nova . 
II. Souhlasí 
s užitím znaku města na stránkách teletextu TV Nova v rámci prezentace města. 
III. Jmenuje 
sl. Šárku Kůsovou (odbor rozvoje) kontaktní osobou pro aktualizaci údajů na stránkách 
teletextu TV Nova. 
IV. Souhlasí 
s umístěním následujících firem a organizací v prezentaci města na teletextu TV Nova: 
MěKS Strakonice 
Muzeum středního Pootaví 
Šmidingerova knihovna 
STARS 
CK Ciao … 
ČSAD STTRANS 
Pivovar Nektar 
Technické služby s.r.o. 
 
3. Vyhodnocení výběrového řízení na zpracování rozptylové studie pro území města Str. 
Usnesení č. 1419/2003 (44/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na zpracování rozptylové studie pro území města 
Strakonice, v pořadí:  

1. Ing.Petr Dvořák-EKOPOR, E.Beneše 80, 370 06 České Budějovice 
2. EIA Servis s.r.o., U Malše 20, 370 01 České Budějovice 

II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné smlouvy o dílo s uchazečem umístěným na 1. místě a pověřuje 
starostu jejím podpisem 
III. Bere na vědomí 
že, příslušná finanční částka ve výši 130 000,- Kč bude kryta z kapitoly odboru rozvoje - 
expertizy  
IV. Ukládá  
odboru rozvoje oznámit uchazečům rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky a předložit 
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smlouvu k podpisu 
 
4. Žádost o dotaci na akci „Rekonstrukce – kino OKO, Strakonice“ 
Usnesení č. 1420/2003 (44/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s podáním žádosti o dotaci na akci „REKONSTRUKCE – KINO OKO, Strakonice“ v rámci 
Regionálního programu podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených 
regionů vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 
II. Ukládá 
odboru rozvoje připravit žádost o dotaci a předložit ji na Krajský úřad Jihočeského kraje 
k vyjádření a dále pak na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 
5. Veřejná zakázka na vypracování jednostupňového prováděcího projektu    
    „Komunika ční propojení ulice Ptákovická a Pohraniční stráže“ 
Usnesení č. 1421/2003 (44/3) 
Z důvodu neobdržení žádné nabídky při vypsání výběrového řízení na vypracování 
jednostupňového prováděcího projektu „Komunikační propojení ulice Ptákovická a 
Pohraniční stráže“ usnesením RM č. 1189/2003, rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s opakovaným zadáním výběrového řízení na vypracování jednostupňového prováděcího 
projektu „Komunikační propojení ulice Ptákovická a Pohraniční stráže“ dle zákona 
č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souladu s Pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice s podmínkou, že uchazeči budou 
obesláni v lednu 2004, za stejných podmínek zadaných v usnesení RM č. 1189/2003 ze dne 
17.9.2003 
II. Ukládá  
vedoucímu odboru rozvoje zajistit výběrové řízení na vypracování jednostupňového 
prováděcího projektu „Komunikační propojení ulice Ptákovická a Pohraniční stráže“ 
 
6. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
    omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 1422/2003 (44/10) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na :  

a) 16. listopadu 2003 – DISKO – reprodukovaná hudba - pořádá Jiří Pála, Strakonice 
v DANCING UNO dne 16. 11. 2003 od 22,00 hodin do 5,00 hodin  

      následujícího dne. 
a) 10. ledna 2004 – Maturitní ples – živá hudba a Disko DJ Wolf - pořádá Školní rada při 

OA a G Vimperk, Pivovarská 69 v Městském kulturním domě ve Strakonicích dne  
      10. 1. 2004 od 22,00 hodin do 3,00 hodin následujícího dne.  
c)   17. ledna 2004 – Maturitní ples – živá hudba, pořádá Nadační fond Gymnázia  

         Strakonice, Máchova 174 v Městském kulturním domě dne 17. 1. 2004 od 22,00 hodin  
         do 3,00 hodin následujícího dne. 
   d)   7. února 2004 - Květinový ples – živá hudba - pořádájí Ekonomické služby – BH spol.  
          s. r. o., U sv. Markéty 214, Strakonice v Městském kulturním domě ve Strakonicích dne  
          7. 2. 2004 od  22,00 hodin do 4,00 hodin následujícího dne.   
 



 4

7. Novoroční ohňostroj 2004 
Usnesení č. 1423/2003 (44/11) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z I. schůzky k Novoročnímu ohňostroji 2004, která se uskutečnila dne 11.11.03 na MěÚ.  
II. Souhlasí 
s objednáním realizace novoročního ohňostroje (1.1. 2004) u firmy Táborští střelci, Sezimovo 
Ústí za cenu Kč 80 000,-. 
III. Ukládá  
odboru rozvoje zajistit vše potřebné a informovat RM o dalších finančních nákladech 
souvisejících s novoročním ohňostrojem. 
 
8. Mapové a turistické informační centrum při CK Ciao… 
Usnesení č. 1424/2003 (44/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s úhradou členského příspěvku v Asociaci turistických a informačních center (A.T.I.C.) ve 
výši Kč 4 000,-/rok pro Mapové a informační centrum Strakonice při CK Ciao…. 
II. Souhlasí 
se vzájemnou spoluprácí a s uváděním kontaktu na Mapové a informační centrum Strakonice 
při CK Ciao… v prezentacích města spolu s Městským informačním centrem Strakonice. 
 
9. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 1425/2003 (44/8) 
1) JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR, středisko „ŠVANDA DUDÁK“, Strakonice – žádost o 
souhlas s přístavbou venkovního skladu 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 1.3.1995, týkající se souhlasu s umístěním 
venkovního skladu pro lodě ke skautské klubovně na pozemku p.č. 1224/14 v k.ú. Strakonice 
o velikosti stavby 12,6 x 3,75 m s JUNÁKEM, svazem skautů a skautek ČR, středisko 
„ŠVANDA DUDÁK“, Strakonice. Současně pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
Usnesení č. 1426/2003 (44/8) 
2) Jana Kadečková, Strakonice – žádost o odsouhlasení  zhotovení stříšek 
I. Souhlasí 
se zhotovením stříšek nad balkony ve 4. patrech domů č. 446, 447, 448 a 449 v ulici Luční, a 
to na vlastní náklady nájemců bytů, za předpokladu souhlasu architekty města Ing. arch. 
Slámové. Tento souhlas nenahrazuje souhlas   stavebního úřadu. 
V případě opuštění bytu  nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční kompenzaci. 
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak , bude byt  (balkon)   uveden do původního stavu. 
 
Usnesení č. 1427/2003 (44/8) 
3) Komerční banka a.s., regionální pobočka, Velké náměstí 27, Písek 697 35 – žádost o 
prodloužení nájemní smlouvy o užívání 3 parkovacích míst 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1320/5 v k.ú. Strakonice o výměře 
odpovídající třem parkovacím místům. 
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Usnesení č. 1428/2003 (44/8) 
4) Manželé Malinovi, Strakonice – žádost o dočasné užívání prostranství u domu čp. 474 v 
Heydukově ulici 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 640/14 v k.ú.  Nové Strakonice o 
výměře cca 11 m2 .  
 
Usnesení č. 1429/2003 (44/8) 
5) Dům dětí a mládeže, Na Ohradě 417, Strakonice – umístění stolu na stolní tenis 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1254/2 o výměře cca 10 m2 v k.ú. 
Strakonice za účelem umístěn stolu na stolní tenis. 
 
Usnesení č. 1430/2003 (44/8) 
6) Miroslav Toman, Michaela Tomanová, Starý Dražejov, Strakonice – výpověď nájemní 
smlouvy 
I. Souhlasí 
s výpovědí smlouvy o nájmu s panem Miroslavem Tomanem a paní Michaelou Tomanovou, 
Starý Dražejov , Strakonice, ze dne 20.8.1996, z důvodu neplacení ceny nájmu. 
  
 
Usnesení č. 1431/2003 (44/8) 
7) Věra Zušťáková, MUDr. Hradeckého 1068, Strakonice – výpověď nájemní smlouvy  
I. Souhlasí 
s výpovědí smlouvy o nájmu s paní Věrou Zušťákovou, Strakonice za důvodu neplacení 
nájemného. 
 
Usnesení č. 1432/2003 (44/8) 
8) Vladimír Vlasák,  Spojařů 1250, Strakonice – výpověď nájemní smlouvy 
I. Souhlasí 
s výpovědí smlouvy o nájmu s panem Vladimírem Vlasákem, Strakonice za důvodu neplacení 
nájemného. 
 
Usnesení č. 1433/2003 (44/8) 
9) Arnošt Válka, České Budějovice – žádost o prodloužení nájemní smlouvy  
I. Nesouhlasí 
s prodloužením smlouvy   o nájmu plochy pro velkoplošnou venkovní reklamu , uzavřenou s  
Arnoštem Válkou, České Budějovice, týkající se pronájmu : 
-  části pozemku p.č. 679/3 v k.ú. Nové Strakonice – ulice  Na  Ohradě - lokalita proti hotelu 
Bavor a  
-  části pozemku p.č.  217/2 v k.ú. Strakonice – lokalita ulice Katovická v blízkosti garáží. 
           
Usnesení č. 1434/2003 (44/8) 
10) AVENIR CB,  Příčná 19, České Budějovice 37001 - Europlakát – pronájem části pozemku 
za účelem umístění velkoplošné reklamy 
I. Nesouhlasí  
s prodloužením smlouvy   o nájmu plochy pro velkoplošnou venkovní reklamu - AVENIR 
CB,  Příčná 19, České Budějovice 37001 – Europlakát. 
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Usnesení č. 1435/2003 (44/8) 
11)  David Vlček, Nádražní 403, Strakonice – žádost o výměnu oken a balkónových dveří  
I. Souhlasí  
se stavební úpravou  v bytě č. 5/II v ulici Nádražní čp. 403, Strakonice, spočívající ve výměně 
všech oken a balkónových dveří. Stavební úpravy budou provedeny na vlastní náklady 
žadatele pana Davida Vlčka, firmou Otherm, Prachatice. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a arch. města Strakonice.  
V případě opuštění bytu  nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční kompenzaci. 
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak , bude byt   uveden do původního stavu. 
 
Usnesení č. 1436/2003 (44/8a) 
12) Výběrové řízení na provedení stavby „Komunikace a chodníky Smetanova ulice mezi 
křižovatkou s ulicí Radomyšlská a křižovatkou s ulicí Plánkova, Strakonice“  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na zhotovitele stavby „Komunikace a chodníky 
Smetanova ulice mezi křižovatkou s ulicí Radomyšlská a křižovatkou s ulicí Plánkova, Str.“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou ZNAKON a.s., Sousedovice 44, Strakonice, na zhotovení 
stavby „Komunikace a chodníky Smetanova ulice mezi křižovatkou s ulicí Radomyšlská a 
křižovatkou s ulicí Plánkova, Strakonice“, za cenu  1 134 920,35 Kč včetně DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 1437/2003 (44/8a) 
13) Výběrové řízení na provedení stavby „Chodník podél komunikace Mírová, Strakonice“ 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na zhotovitele stavby „Chodník podél komunikace 
Mírová, Strakonice“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou VKS – Vacík Milan, Strakonice, na zhotovení stavby 
„Chodník podél komunikace Mírová, Strakonice“, za cenu  927 734,- Kč včetně DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 1438/2003 (44/8a) 
14)  Zrušení výběrového řízení na dodavatele stavby „Komunikace a chodníky v ulici Krále 
Jiřího z Poděbrad, Strakonice“ 
Jelikož VAK JČ a.s. konstatoval, že před rekonstrukcí komunikace je nutná celková výměna 
vodovodu a TS Strak. s.r.o. se vyjádřily, že je nutná celková rekonstrukce veřejného osvětlení, 
RM po projednání 
I. Ruší 
výběrové řízení na dodavatele stavby „Komunikace a chodníky v ulici Krále Jiřího 
z Poděbrad, Strakonice“  
 
Usnesení č. 1439/2003 (44/8a) 
15)  Rozšíření dodávky stavby „Rekonstrukce komunikace ul. Karla Dvořáka ve Strak." - 
dodatek 
I. Souhlasí 
s vícepracemi stavby a s vypracováním dodatku smlouvy na akci „Rekonstrukce komunikace 
ul. Karla Dvořáka ve Strakonicích“ s  firmou Silnice Nepomuk a.s., Kozlovická 418, 
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Nepomuk za cenu 512 666,- Kč včetně DPH a s prodloužením termínu realizace o 3 dny, tj. 
do 3.12.2003. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku k předmětné smlouvě. 
 
10. Pořízení DDHM nad rámec schváleného rozpočtu   
Usnesení č. 1440/2003 (43/6) 
Rada města po projednání a hlasování neschválila v bodu a) navržené usnesení: 
k pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku: 
ZŠ Strakonice, Poděbradova – pořízení televizoru do ŠD v hodnotě 10 000,- Kč (hrazeno 
z poplatku za pobyt ve ŠD) 
b) II. Nesouhlasí 
se zakoupením učebnic fyziky pro 6.,7. a 8.ročník, sbírka úloh z matematiky pro 6. a 7. ročník 
v celkové hodnotě 14 tis. Kč  (hrazeno z úroků) pro  ZŠ a MŠ Povážská 
 
11. Dodatek Zřizovací listiny příspěvkové organizace MěKS 
Usnesení č. 1441/2003 (44/5) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit předložený dodatek č. 1 Zřizovací listiny Městské kulturní středisko Strakonice   
 
12. Obecně závazná vyhláška města Strakonice „O místním poplatku ze psa“ 
Usnesení č. 1442/2003 (44/6) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
finančnímu odboru zapracovat připomínky RM a předložit ke schválení ZM 
II. Doporu čuje ZM 
vydat obecně závaznou vyhlášku „O místním poplatku ze psa“ v předloženém návrhu 
 
13. Návrh rozpočtu na r. 2004 – pracovní materiál 
Usnesení č. 1443/2003 (44/9) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
finančnímu odboru zapracovat připomínky RM a následně předložit do RM 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 


