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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 48. jednání Rady města Strakonice 

konané 17.12. 2003 v reprezentačních prostorách hradu 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:      7 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta 

          ing. Pavel, místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka 
                      členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, ing. Šíp, PhDr. Říhová 
                      ing. Seknička – tajemník 
 
 
Program: 
1. Vyhodnocení výběrového řízení na zakoupení 3 ks kopírovacích strojů 
                            Usnesení č. 1580/2003 
2. Uzavření smlouvy na pronájem a praní rohoží 
                            Usnesení č. 1581/2003 
3. Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby 
                            Usnesení č. 1582/2003 
4. Smlouva o užívání softwarového produktu Fenix Evidence majetku a smlouva o servisu  
    produktu Fenix Evidence majetku 
                            Usnesení č. 1583/2003 
5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce NP s Úřadem pro zastup. státu ve věcech majetk.   
                            Usnesení č. 1584/2003 
6. MěÚSS – A) Změna a doplnění organizačního a provozního řádu    
                            Usnesení č. 1585/2003 
                  – B) Úprava struktury zaměstnanců MěÚSS od 1.1.04 
                            Usnesení č. 1586/2003 
7. Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 1587/2003 – 1607/2003 
8. Vyhodnocení výběrového řízení na vypracování průzkumů a rozborů k ÚP města Str. 
                            Usnesení č. 1608/2003 
9. Vyhodnocení výběrového řízení na vypracování jednostupňového prováděcího projektu   
     „Chodník a dětská hřiště v sídlišti Stavbařů ve Strakonicích“ 
                            Usnesení č. 1609/2003 
10. Zápis z 11. jednání komise pro kulturu a CR 
                            Usnesení č. 1610/2003 
11. Cyklotrasa Barvínkov – dotační titul č. 7 – POV 2002, 2003 
                            Usnesení č. 1611/2003 
12. Aktualizace PSER – strategie rozvoje Strakonicka 
                            Usnesení č. 1612/2003 
13. Návrh sportovní komise na rozdělení finančních prostředků 
                            Usnesení č. 1613/2003 
14. Registrace loga Otavské plavby 
                            Usnesení č. 1614/2003 
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15. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
      opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku   
                            Usnesení č. 1615/2003 
16. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací (2x) 
                            Usnesení č. 1616/2003 
17. Pořízení DDHM a DHM nad rámec schváleného rozpočtu 
                            Usnesení č. 1617/2003 
18. A)Rozpočtové opatření č. 40 – dodatek + č. 116 – 119 
                            Usnesení č. 1618/2003 
      B) Podmínky při čerpání finančních prostředků 
                            Usnesení č. 1619/2003 
19. HC Strak. – žádost o poskytnutí propagačních předmětů města   
                            Usnesení č. 1620/2003 
20. VAK JČ a.s. – A) Změna čerpání vodohospodářského fondu města   
                            Usnesení č. 1621/2003 
                           - B) Spolufinancování přípravy vodohospodářského řešení obce Mutěnice 
                            Usnesení č. 1622/2003 
21. Azylový dům – A) Prodloužení ubytování 
                            Usnesení č. 1623/2003 
                             - B) Ubytování 
                            Usnesení č. 1624/2003 
22. Rozsah plnění povinností vyplývajících z NV č. 289/2002 Sb. (Informační systém o   
      platech) 
                            Usnesení č. 1625/2003 
23. Úprava počtu pracovníků MěÚ     
                            Usnesení č. 1626/2003 
24. Poskytnutí finančních prostředků na detekci úniku NH3 na zimním stadionu ve Strak. 
                            Usnesení č. 1627/2003 
25. Plnění usnesení RM za I., II. a III. čtvrtletí 2003 
                            Usnesení č. 1628/2003 
26. Stanovení odměn pro ředitele organizací zřizovaných městem 
                            Usnesení č. 1629/2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   48. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,40 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 7 členů RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná. 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a po úpravách s tímto souhlasí. 
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1. Vyhodnocení výběrového řízení na zakoupení 3 ks kopírovacích strojů 
Usnesení č. 1580/2003 (48/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením veřejné zakázky a s uzavřením kupní smlouvy s firmou Konica Minolta 
Business Solutions Czech spol. s r.o., Lipenská 17, České Budějovice na 3 ks kopírovacích 
strojů pro finanční odbor, pro obecní živnostenský úřad a pro správní odbor v celkové 
hodnotě 263.658,- Kč vč. DPH 
II. Souhlasí 
s podepsáním této kupní smlouvy  a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
2. Uzavření smlouvy na pronájem a praní rohoží 
Usnesení č. 1581/2003 (48/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podepsáním smlouvy na pronájem a praní rohoží s panem Zdeňkem Cuhrou, bytem 
Kamenný Újezd za podmínek stanovených ve smlouvě, která je přílohou tohoto návrhu na 
usnesení RM. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy na pronájem a praní rohoží 
 
3. Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby 
Usnesení č. 1582/2003 (48/17) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby s Českou 
poštou s.p., Praha 3, Olšanská 38/9, Obvod Strakonice, jejímž předmětem je stanovení 
podmínek pro úhradu cen poštovních služeb používáním výplatního stroje značky FRAMA 
SENSONIC, který byl poskytnut bezplatně prostřednictvím MPSV ČR 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dohody. 
 
4. Smlouva o užívání softwarového produktu Fenix Evidence majetku a smlouva o   
    servisu produktu Fenix Evidence majetku 
Usnesení č. 1583/2003 (48/21) 
Rada města po projednání 
I. Neschvaluje  
smlouvu o užívání softwarového produktu Fenix Evidence majetku a smlouvu o servisu 
produktu Fenix Evidence majetku 
II. Ukládá 
správnímu odboru znovu posoudit způsob řešení evidence majetku města (movitý i nemovitý) 
včetně majetku spravovaného organizacemi zřízenými městem. 
 
5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce NP s Úřadem pro zastup. státu ve věcech majetk.   
Usnesení č. 1584/2003 (48/25) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce NP uzavřené dne 12.5.03 ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 12.5.03 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
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II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě 
 
6. MěÚSS :  
A) Změna a doplnění organizačního a provozního řádu    
Usnesení č. 1585/2003 (47/2) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předložené návrhy na změny a doplnění organizačního a provozního řádu MěÚSS Strakonice 
s platností od 1.1.2004 
II. Ukládá 
ředitelce MěÚSS zajistit od tohoto data seznámení s novými zněními dokumentů všechny 
příslušné zaměstnance 
 
B) Úprava struktury zaměstnanců MěÚSS od 1.1.04 
Usnesení č. 1586/2003 (48/24) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předložený návrh struktury zaměstnanců v začleněných zařízeních MěÚSS Strakonice 
s platností od 1.1.04 
II. Ukládá 
ředitelce MěÚSS zajistit od uvedeného termínu vnitroorganizační změny, převody 
zaměstnanců, zrušení a ustanovení pracovních míst dle schválených návrhů 
 
7. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 1587/2003 (48/7) 
1) Kanalizační sběrač Holečkova ulice II. etapa 
RM v souvislosti s realizací stavby „Kanalizační sběrač Holečkova ulice II. etapa“ 
I. Souhlasí 
s prodloužením termínu dokončení stavby o 11 dní, tj. do 11.12. 2003. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem příslušného dodatku k SOD. 
 
Usnesení č. 1588/2003 (48/7) 
2) Půdní vestavby bytových domů Mírova 774, 775, 776 a Husova 799 
I. Souhlasí 
s uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Půdní vestavby bytových 
domů Mírova 774, 775, 776 a Husova 799“ mezi městem Strakonice a firmou ALDAST 
s.r.o., přičemž předmětem dodatku bude úprava termínu zahájení výstavby, a to na 20.1.2004. 
Lhůta výstavby v týdnech zůstává nezměněna. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem příslušného dodatku ke smlouvě  
 
Usnesení č. 1589/2003 (48/7) 
3) Firma LIMEX CB  a.s., Vodní 3, České Budějovice - ZŠ Povážská ve Strakonicích - výkon 
inženýrské činnosti a mandátní  zastoupení při  opětovné projednání  aktualizované 
dokumentace k  vydání  rozhodnutí o umístění stavby ZŠ Povážská ve Strakonicích.   
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I. Souhlasí  
s  uzavřením mandátní smlouvy na opětovné projednání aktualizované  dokumentace ( vydání 
11/2003) k  vydání  rozhodnutí o umístění stavby ZŠ Povážská ve Strakonicích  s   fa LIMEX  
CB a.s., Vodní 3, 370 01 České Budějovice  za cenu 103.262,- Kč bez DPH. 
II. Pověřuje  
starostu  podpisem předmětné smlouvy 
 
Usnesení č. 1590/2003 (48/7) 
4) Atelier  AR 18 Praha, Němec, Žilka architekti, Radimova 18, Praha 6 - Břevnov - ZŠ 
Povážská ve Strakonicích - AKTUALIZACE DUR (dokumentace k vydání územního 
rozhodnutí) budoucí stavby ZŠ Povážská ve Strakonicích.  
I. Souhlasí  
s   uzavřením smlouvy o dílo na   AKTUALIZACI  - DUR (dokumentace k  vydání územního 
rozhodnutí) budoucí stavby ZŠ Povážská ve Strakonicích  s  Atelierem  AR 18 Praha , 
Němec, Žilka architekti, Radimova 18, Praha 6 – Břevnov  za cenu 241.340,- Kč bez DPH 
(jedná se o cenu konečnou). 
II. Pověřuje  
starostu  podpisem předmětné smlouvy 
 
Usnesení č. 1591/2003 (48/7) 
5) Výměníková stanice  ve Zvolenské ulici č.p. 805 
I. Souhlasí 
s užíváním výměníkové stanice ve Zvolenské ulici č.p. 805, Strakonice firmou Teplárna 
Strakonice, a.s. Komenského 59, za cenu 300 Kč/m2/rok, a to na dobu neurčitou od 1.1.2004 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce  
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné dohody 
 
Usnesení č. 1592/2003 (48/7) 
6) Pavel Běloušek, Strak. – žádost o odsouhlasení stavebních úprav v bytě 
I. Souhlasí 
se stavební úpravou bytu, Strakonice, spočívající v rekonstrukci podlah v chodbě, obývacím 
pokoji, kuchyni a v zazdění dveří mezi obývacími pokoji,  a to na vlastní náklady nájemce 
bytu pana Pavla Bělouška, Strakonice.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 uveden do původního stavu. 
 
Usnesení č. 1593/2003 (48/7) 
7)  Josef Strašil, Strakonice – žádost o odsouhlasení stavebních úprav 
I. Souhlasí 
se stavební úpravou bytu v ulice Spojařů čp. 1226, Strakonice, spočívající v nahrazení 
stávajícího umakartového jádra koupelny a WC za tvárnice "Ytong", ve stávajících 
rozměrech,  a to na vlastní náklady nájemce bytů pana Josefa Strašila, Strakonice.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   
uveden do původního stavu. 
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Usnesení č. 1594/2003 (48/7) 
8) Vladimír Vlasák, Strakonice – revokace usnesení RM číslo 1432/2003 , týkající se výpovědi 
nájemní smlouvy 
I. Revokuje 
usnesení RM číslo 1432/2003, týkající se výpovědi z NS s panem Vladimírem Vlasákem,  
Strakonice, vzhledem k tomu, že pan Vlasák uhradil dlužné nájemné za podmínky uzavření 
dodatku k nájemní smlouvě, dle kterého bude nájemce platit nájemné měsíčně předem a 
výpovědní lhůta bude zkrácena na 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku 
 
Usnesení č. 1595/2003 (48/7) 
9) Marcela Luhanová,  Strakonice – žádost o vyjádření z titulu majitele sousedního pozemku. 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 778/5 v k.ú. Strakonice se stavbou bazénu na 
pozemku žadatelky p.č. 778/12 v k.ú. Strakonice paní Marcely Luhanové, Strakonice. Tento 
souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
 
Usnesení č. 1596/2003 (48/7) 
10) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Lesní přes pozemek p.č. dle KN 320/1 v k.ú. 
Přední Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN st. 511 v k.ú. 
Přední Ptákovice. Žadatel: František Pasovský,  Strakonice. 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Lesní přes pozemek p.č. dle KN 320/1 v k.ú. Přední 
Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN St. 511 v k.ú. Přední 
Ptákovice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením 
správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 1597/2003 (48/7) 
11) Žádost o povolení uložit přípojku plynu do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 320/1  v katastrálním území  Přední Ptákovice. Žadatel: František Pasovský, Strakonice  
RM v souvislosti  se zřízením přípojky plynu pro připojení rodinného domu na pozemku p.č. 
dle KN  St. 511 v k.ú. Přední Ptákovice 
I. Souhlasí 
s uložením přípojky plynu do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 320/1 v k.ú. 
Přední Ptákovice, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem 

 
Usnesení č. 1598/2003 (48/7) 
12) Žádost o povolení  sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle PK 604 v k.ú.  Střela 
v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 209/13 v k.ú. Střela. Žadatel : 
Kristýna Němcová, 386 01 Strakonice.  
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle PK 604 v k.ú.  Střela 
v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 209/13 v k.ú. Střela. Souhlas je 
podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
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Usnesení č. 1599/2003 (48/7) 
13) Technické služby spol. s r.o. - Žádost o znovuprojednání financování opravy podlahy (v 
ceně 43.860,- Kč vč. DPH) v bytě č. 1 – nájemce p. Josef Zeman,  
I. Souhlasí  
se spolufinancováním nové podlahy v bytě č. 1 v domě č.p. 644 v ul. Tržní  – nájemce p. 
Josef Zeman, 50-ti%, tj. za cenu  cca 21.930,-Kč.  
HLASOVÁNO: pro 4, proti 2, zdrž. se 1 – schváleno 
 
Usnesení č. 1600/2003 (48/7) 
14) Žádost o souhlas s provedením rekonstrukce bytu 2+1 v domě č.p. 790 v ul. M. Alše – 
nájemce Ing. Miroslav Novák. 
I. Souhlasí  
s provedením  rekonstrukce bytu č.5 o velikosti 2+1 v domě č.p. 790 v ul. M. Alše (výměna 
kuchyňské linky, přidání dřevěných podlah, výměna dveří).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   uveden do původního stavu. 
 
Usnesení č. 1601/2003 (48/7) 
15) Technické služby – žádost o souhlas s opravou ve společných prostorech domu č.p. 787 
v ul. Tržní. 
I. Souhlasí  
s vybudování  plechové podlahy po likvidaci bývalé nádrže  - náklady cca 10.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 1602/2003 (48/7) 
16) Muzeum středního Pootaví Strakonice – žádost o souhlas s montáží EZS a antény.  
I. Souhlasí  
s umístěním EZS a antény v budově čp. 380 v Husově ulici.  
 
Usnesení č. 1603/2003 (48/7) 
17)  Chodníky podél komunikace Husova mezi ulicemi Mírová a B. Němcové  
I. Souhlasí 
s vypracováním dodatku smlouvy na akci „Chodníky podél komunikace Husova mezi ulicemi 
Mírová a B. Němcové“ s firmou Vladimír KOHOUT, B. Němcové 1118, Strakonice 
s prodloužením termínu stavby do 30.4.2004. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku k předmětné smlouvě. 
 
Usnesení č. 1604/2003 (48/7) 
18) „ZTV Jezárky“ – dodávka písku do násypů 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo se společností Prima a.s., jehož předmětem bude 
navýšení ceny díla za dodávku písku potřebného pro násypy ve výši 160.607,- Kč bez DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
Usnesení č. 1605/2003 (48/7a) 
19) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města Str. 
p.č. dle KN 947/2, 949/1, 949/2  a p.č. dle PK 1315 vše v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
Žadatel: ČESKÝ TELECOM a.s., Olšanská 55/5, Praha 3 v zastoupení L. Kalinou , 
specialistou pro výstavbu sítě PO Čechy. 
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I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na realizaci stavby „ J-003-2-0574, ZTV 
Strakonice - Za rájem“ na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN 947/2, 949/1, 
949/2 a p.č. dle PK 1315 vše  v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 1606/2003 (48/7a) 
20) Pronájem nebytových prostorů v organizaci STARZ  Strakonice 
I. Souhlasí 
s pronájmem nebytových prostorů v objektu Sportovní haly, Máchova 1113, Strakonice o 
výměře 30 m2 – dvě místnosti pod tribunou následující  žadatelce za uvedených podmínek: 
p. Radka Greillová, Strakonice – provozování  masérských služeb, cenová nabídka za 
nájemné 400,- Kč/m2/rok, částka za vytápění a elektrickou energii stanovená organizací 
STARZ Strak. - 200,- Kč/m2, smlouva  bude  uzavřena  na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné   smlouvy. 
 
Usnesení č. 1607/2003 (48/7a) 
21) Připomínky nájemců v domě č.p. 787 v ul. Tržní 
I. Nesouhlasí  
s kompletní výměnou ležatých rozvodů vody, topení a kanalizace. 
II. Nedoporučuje ZM 
snížení kupní ceny za byt.  
 
8. Vyhodnocení výběrového řízení na vypracování průzkumů a rozborů k ÚP města Str. 
Usnesení č. 1608/2003 (48/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
vyhodnocení výběrového řízení na vypracování průzkumů a rozborů k ÚP města Strakonice 
II. Rozhodla 
zadat vypracování průzkumů a rozborů k územnímu plánu města Strakonice Ing. arch. 
Vladimíru Děrdovi, České Budějovice z důvodu výhodnější nabídnuté ceny díla 
III. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy o dílo s výše uvedeným uchazečem a pověřuje starostu jejím 
podpisem 
IV. Souhlasí 
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši 423.000,- Kč z kapitoly projekty 
V. Ukládá 
odboru rozvoje oznámit uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a předložit 
smlouvu k podpisu 
 
9. Vyhodnocení výběrového řízení na vypracování jednostupňového prováděcího   
    projektu „Chodník a dětská hřiště v sídlišti Stavbařů ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 1609/2003 (48/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na vypracování jednostupňového prováděcího projektu 
„Chodník a dětská hřiště v sídlišti Stavbařů ve Strakonicích“ 
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1. pořadí – Ing. Pavel Bláha, Holečkova 418, Strakonice 
2. pořadí – Ing. Miloš Polanka, Zvolenská 37, Strakonice 

II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy o dílo s uchazečem umístěným na 1. místě a pověřuje 
starostu jejím podpisem 
III. Souhlasí 
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši 189 000,- Kč z kapitoly projekty 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje oznámit uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a  předložit 
smlouvu k podpisu 
 
10. Zápis z 11. jednání komise pro kulturu a CR 
Usnesení č. 1610/2003 (48/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 11. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
II. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 15 000,--  Pěveckému sboru Gymnázia Strakonice na 
zajištění soustředění pro účastníky projektu „Středoevrposký sbor mládeže – Vocalissimo“, 
které se uskuteční ve Strakonicích 8. – 10. 1. 2004. 
III. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 5 000,- Dětskému pěveckému sboru při ZŠ Čelakovského 
Strakonice na zajištění vánočního koncertu v MěDK. 
IV. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku na činnost ve výši Kč 9 275,-- taneční skupině Rozálie. 
V. Nesouhlasí 
s prezentací města v připravované publikaci „Česká republika na prahu nového tisíciletí“, 
kterou vydává vydavatelství SRDCE s.r.o., Ostrava. 
VI. Nesouhlasí 
s prezentací města na mapě ČR, kterou připravuje firma PLANstudio, s.r.o.. 
VII. Ukládá 
odboru rozvoje ve spolupráci s právním odborem změnit Směrnici o nakládání s kronikou 
města – zvážit možnost umístit kopii kroniky do Šmidingerovy knihovny. 
VIII. Souhlasí 
s umístěním zvukového informačního panelu na pozemku města Strak. a ukládá odboru 
rozvoje jednat s firmou Daruma Plzeň o jeho realizaci  
 
11. Cyklotrasa Barvínkov – dotační titul č. 7 – POV 2002, 2003 
Usnesení č. 1611/2003 (48/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s převedením finančních prostředků z kapitoly odboru rozvoje z položky Příspěvky a program  
obnovy venkova ve výši 30 % vlastního podílu potřebného k dofinancování 70 % dotace 
z dotačních titulů Programu obnova venkova pro venkovské mikroregiony, která byla použita 
v lokalitě Barvínkov. 
II. Ukládá 
finančnímu odboru převést dvě oddělené částky a to: 
     180 000,- Kč (k dotaci převedené na letošní rok z roku 2002) na účet obce Sousedovice 
                            č.ú. 102089317 /0300 
       86 000,- Kč (k dotaci přidělené na rok 2003) na účet Svazku obcí Strakonicka 
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                            č.ú.  185615545 / 0300 
 
12. Aktualizace PSER – strategie rozvoje Strakonicka 
Usnesení č. 1612/2003 (48/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s převedením finančních příspěvků z kapitoly odboru rozvoje z položky Příspěvky 
mikroregionům a program obnovy venkova na aktualizaci Strategie rozvoje Strakonicka a to 
ve výši 23 952,- Kč pro každý mikroregion, ve kterém je město členem. 
II. Ukládá 
finančnímu odboru převést tři částky a to: 
     23 952,- Kč  na účet Svazku obcí středního Pootaví 
                            č.ú.   168 120 030 / 0300   ČSOB 
     23 952,- Kč na účet Svazku obcí Strakonicka 
                            č.ú.   185 615  545 / 0300  ČSOB 
     23 952,- Kč na účet Svazku obcí Dolního Pootaví 
                            č.ú.   78-0965040287 / 0100  KB 
 
13. Návrh sportovní komise na rozdělení finančních prostředků 
Usnesení č. 1613/2003 (48/18) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z jednání sportovní komise ze dne 4.12.2003 
II. Souhlasí 
s následujícím rozdělením finančních příspěvků : 
- HC Strakonice – Vánoční turnaj 22.12.03  :  5.000,- 
- Pícha Karel – účast na MS cvičených psů  :  3.000,- 
- OS ČSTV  – Vyhlášení sportovců okresu za r. 03 : 5.000,- 
- Ekonomické služby Strak. – halový turnaj :  3.000,- 
 
14. Registrace loga Otavské plavby 
Usnesení č. 1614/2003 (48/26) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
zápis z 9. setkání projektu Otavská plavba (viz příloha ). 
II. Souhlasí 
s registrací loga Otavské plavby za celkovou cenu cca 15 000,- Kč (pro všechna čtyři města, 
tedy cca 3 500,- Kč  pro město Strakonice). 
III. Zmoc ňuje 
město Písek, zastoupené ing. Koštovou, k zabezpečení společné registrace loga Otavské 
plavby  
 
15. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých    
      omezujících  opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
Usnesení č. 1615/2003 (48/27,a,b) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na :  

a) 29. prosince 2003 a 1. ledna 2004 – DISCO – reprodukovaná hudba – pořádá Jiří   
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       Pála, Strakonice v DANCING UNO ve dnech 29. 12. 2003 a 1. 1. 2004  
             od 22,00 hodin do 5,00 hodin následujícího dne. 

b) 30. ledna 2004 - Maturitní ples  - živá hudba + diskotéka – pořádá VOŠ a SPŠ, 
Želivského 291, Strakonice – v Městském kulturním domě Strakonice – v pátek 

     30. ledna od 22,00 hodin do 3,00 hodin následujícího dne. 
c) 25., 30., 31. prosince 2003 – DISCO  – pořádá František Břečka v restauraci 

HVĚZDA, Dukelská 434  ve čtvrtek 25. 12., v úterý 30. 12. a ve středu 31. 12. 2003 
od 22,00 hodin do 4,00 hodin následujícího dne.    

d) 19. prosince 2003 - 31. prosince 2003 – reprodukovaná taneční hudba  - pořádá Karol 
Mallý, AZ ALFA s.r.o. v DANCE CLUB INFERNO ( býv. U malířů) vždy ve všední 
den od 22,00 hodin do 3,00 hodin následujícího dne a v pátek, sobotu a svátky od 
22,00 hodin do 5,00 hodin následujícího dne.  

e) 23. ledna 2004  –  Maturitní ples – živá hudba - pořádá  Vyšší odborná škola a Střední 
průmyslová škola Strakonice, Želivského 291 v Městském kulturním domě Strakonice 
dne 23. 1. 2004 od 22,00 hodin do 3,00 hodin následujícího dne.   

f) 31. prosince 2003 – silvestrovská zábava – reprodukovaná hudba – pořádá Jiří Šorna – 
v hotelu Bílý vlk, Strakonice dne 31.12.03 od 22,00 hodin do 4,00 hodin násled. dne 

 
16. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací (2x) 
Usnesení č. 1616/2003 (48/15,20) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje    
doplnění odpisových plánů dlouhodobého hmotného majetku podle předložených návrhů 
těchto příspěvkových organizací: 

- ZŠ a MŠ Povážská 
- ZŠ Čelakovského 

 
17. Pořízení DDHM a DHM nad rámec schváleného rozpočtu 
Usnesení č. 1617/2003 (48/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s pořízením u ZŠ F.L.Čelakovského : 
a) DDHM – 4 ks košů do myčky v celkové hodnotě do 5 000,- Kč 
                 - 1 ks servírovací vozík v hodnotě do 15 000,- Kč 
    Bude hrazeno z provozu. 
b) DHM – 1 ks pánve v hodnotě do 127 000,-Kč.  
    Bude hrazeno z fondu investičního 
 
18. A) Rozpočtové opatření č. 40 – dodatek + č. 116 – 119 
Usnesení č. 1618/2003 (48/19) 
Rada města po projednání 
I. Neschvaluje  
změnu užití finančních prostředků : 
RO č. 40 ve výši 150 000,- Kč  
Okresní nemocnici byl schválen příspěvek, který byl  podmíněn získáním grantu Jihočeského 
kraje . (Usnesení RM č. 834/2003) 
Tento grant se Okresní nemocnici ve Strakonicích nepodařilo získat  a proto žádá  o možnost 
změny užití finančních  prostředků dle přiložené žádosti (v příloze) 
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II. Schvaluje  
navýšení a přesuny fin. prostředků: 
RO č. 116 ve výši 34 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků ve výdajích  -  z položky refundace – civilní služby :  na opravy 
a údržbu správního odboru ( na vybudování spisovny v kanceláři krizového řízení na 
podkladě zák. č. 148/1990 Sb. , o ochraně utajovaných skutečností). 
RO č. 118 ve výši 20 000,- Kč 
Dotace KÚ pro Šmidingerovu knihovnu na realizaci projektu „Mentálně postižené děti a 
Šmidingerova knihovna“ 
III. Neschvaluje  
navýšení a přesun fin. prostředků: 
RO č. 117 ve výši 83 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků  ve výdajích  z údržby zeleně položky ekologická výchova na 
odpadové hospodářství –  na položku posudky, expertizy.  (částečná úhrada za vypracování 
odborného posudku na  „Dotřiďovací linku odpadů Vydlaby“ 
IV. Doporučuje ZM schválit 
RO č. 119 ve výši 3 500 000,- Kč 
Dotace neinvestičních nákladů na úhradu naléhavých potřeb při zajištění provozu zařízení 
sociálních služeb  - Městského ústavu sociálních služeb .(Viz příloha). 
V. Ukládá 
odboru finančnímu schválená opatření  č. 116, 118 provést, RO č. 119 předložit  v r. 2004 na 
prvním  zasedání ZM. 
V. Souhlasí 
s navýšením rozpočtu o rozpočtová opatření, která by byla nižší než 150 tis. Kč   
- případné dotace, které by ještě město obdrželo do konce roku 2003 .  
Tato  budou předložena na prvním zasedání rady města v r. 2004. 
 
B) Podmínky při čerpání finančních prostředků 
Usnesení č. 1619/2003 (48/19) 
I. Ukládá 
všem předkladatelům smluv  nebo  jejich dodatků  :  
- v případě smluv  nebo jejich  dodatků,  které mají návaznost na  čerpání finančních 
prostředků, vždy doplnit do předkládaného materiálu vyjádření, zda se jedná o čerpání 
finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu  nebo  zda je nutno rozpočet navýšit .  
V případě potřeby navýšení rozpočtu je předkladatel povinen požádat odbor finanční o 
rozpočtové opatření a to v období před schválením materiálu v radě města nebo v 
zastupitelstvu města. 
 
19. HC Strak. – žádost o poskytnutí propagačních předmětů města   
Usnesení č. 1620/2003 (48/29) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s poskytnutím propagačních předmětů (4x vlaječky města, 6x taška) na mezinárodní hokejový 
turnaj žáků, konaný ve dne 26.12. – 27.12.03 ve Strakonicích 
 
20. VAK JČ a.s. : 
A) Změna čerpání vodohospodářského fondu města   
Usnesení č. 1621/2003 (48/30) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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se změnou vodohospodářského fondu města Strakonice a to čerpání finanční částky 376.517,- 
Kč, která bude vynaložena na výměnu trafostanic úpravny vody Pracejovice. 
 
B) Spolufinancování přípravy vodohospodářského řešení obce Mutěnice 
Usnesení č. 1622/2003 (48/31) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finanční pomoci obci Mutěnice a to ve výši 55.000,- Kč. Částka bude 
poskytnuta z vodohospodářského fondu města Strakonice. Finance budou účelově vázány na 
zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti – vodohospodářské studie, která 
řeší odkanalizování obce Mutěnice s využitím likvidace odpadních vod na ČOV Strakonice a 
zásobování obce Mutěnice pitnou vodou s využitím napojení na stávající vodovodní síť města 
Strakonice, resp. Radošovice. 
 
21. Azylový dům :  
A) Prodloužení ubytování 
Usnesení č. 1623/2003 (48/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s prodloužením ubytování v Azylovém domě  na dobu určitou od  1. 1. 2004  do 29.2.2004 
Ivaně Čížkové a Vladimíru Procházkovi 
II. Ukládá  
sociálnímu odboru uzavřít dodatek  ke  smlouvě  o ubytování  na  dobu určitou od  1. 1. 2004  
do  29.2. 2004   s Ivanou Čížkovou a Vladimírem Procházkou 
III. Pov ěřuje  
p. starostu  podpisem  tohoto dodatku 
 
B) Ubytování 
Usnesení č. 1624/2003 (48/2) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s ubytováním  slečny Mileny Hejtmánkové  v Azylovém domě  
II. Ukládá 
sociálnímu odboru sdělit rozhodnutí Rady města Strakonice slečně M. Hejtmánkové 
III. Bere na vědomí  
ukončení pobytu v AD p. Petry Hrdinové a jejích dětí 
 
22. Rozsah plnění povinností vyplývajících z NV č. 289/2002 Sb. (Informační systém o   
      platech) 
Usnesení č. 1625/2003 (48/23) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, aby město Strakonice zajistilo předání údajů do Informačního systému o platech za jím 
řízené organizace a zároveň ve své vlastní působnosti poskytovalo údaje do tohoto systému 
pouze v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 2 NV č. 289/2002 Sb. 
II. Ukládá 
tajemníkovi MěÚ zajistit v řádném termínu splnění zákonné povinnosti vyplývající 
z citovaného nařízení vlády pouze v rozsahu schváleném RM 
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23. Úprava počtu pracovníků MěÚ     
Usnesení č. 1626/2003 (48/32) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
a) navýšení 1 pracovního místa na odboru rozvoje pro zajištění administrativní činnosti 
b) navýšení 1 pracovního místa na finančním odboru pro zajištění činnosti správy pohledávek 
II. Ukládá 
tajemníkovi MěÚ: 
a) zajistit přijetí pracovníka a zařadit jej na odboru rozvoje pro zajištění administrativní 
činnosti 
b) zajistit přijetí pracovníka dle zákona 312/2002 Sb. na finanční odbor pro zajištění činnosti 
správy pohledávek 
 
24. Poskytnutí finančních prostředků na detekci úniku NH3 na zimním stadionu ve Str. 
Usnesení č. 1627/2003 (48/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím  příspěvku ve výši 35.000,- Kč p.o. STARZ Strakonice, z kapitoly posudky, 
expertizy – vodní hospodářství, odboru ŽP, na detekci úniku čpavku 
II. Ukládá 
odboru ŽP a finančnímu odboru poukázat tuto částku p.o. STARZ Strak. do konce 
kalendářního roku 
 
25. Plnění usnesení RM za I., II. a III. čtvrtletí 2003 
Usnesení č. 1628/2003 (48/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení RM za období I., II. a III. čtvrtletí 2003 
II. Schvaluje 
vyřadit z evidence 1062 splněných usnesení 
III. Revokuje 
usnesení č.: 126/2000 ; 642/2002 ; 845/2003 
IV. Vy řazuje  
po projednání us. č. : 361/2002 ; 132/2002 ; 431/2003/VII ; 910/2003 
V. Vyřazuje do evidence usnesení s trvalou platností       
usnesení č.: 312/2003 ; 417/2003 
VI. Ukládá  
tajemníkovi vést v evidenci  84 nesplněných usnesení a zajistit jejich plnění   
 
26. Stanovení odměn pro ředitele organizací zřizovaných městem 
Usnesení č. 1629/2003  
Rada města projednala předložený návrh, který je samostatnou přílohou usnesení RM 
uloženou na personálním oddělení kanceláře tajemníka MěÚ. 
Vyplacení odměn podle § 10 NV ČR č. 251/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
I. Schvaluje  
v souladu s ust. § 10 NV ČR č. 251/1992. o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a 
některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, vyplacení odměn za období II. 
pololetí 2003 ředitelům organizací zřizovaných městem Strakonice. 
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Ing. Pavel Vondrys       ing. Pavel Pavel 
starosta        místostarosta 


