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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  60. jednání Rady města Strakonice 

konané 31.3. 2004 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:      5 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta 

          ing. Pavel, místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka 
                      členové RM: MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová 

          ing. Seknička – tajemník 
 
Omluveni:    ing. Joza, ing. Šíp 
 
Program: 
 
1. Azylový dům – ukončení ubytování 
                            Usnesení č. 334/2004 
2. Poskytnutí finančního příspěvku k příležitosti 100 let založení SDH ve Starém Dražejově 
                            Usnesení č. 335/2004 
3. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících  
    opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
                            Usnesení č. 336/2004 
4. Žádost o příspěvek – Taneční klub Čtyřlístek 
                            Usnesení č. 337/2004 
5. Speciální škola – žádost o poskytnutí propagačních předmětů města 
                            Usnesení č. 338/2004 
6. Majetkové záležitosti 
                  Usnesení č. 339/2004 – 357/2004 
7. Mimořádné odměny pro ředitele škol a předškolních zařízení 
                            Usnesení č. 358/2004 
8. Neinvestiční výdaje a počty dětí z okolních obcí v MŠ Strakonice 
                            Usnesení č. 359/2004 
9. Zápis z 2. jednání Komise pro kulturu a CR              
                            Usnesení č. 360/2004 
10. Platové zařazení ředitele STARZ Strakonice 
                            Usnesení č. 361/2004 
 
 
 
Zahájení jednání 
   60. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,35 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. 
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1. Azylový dům – ukončení ubytování 
Usnesení č. 334/2004 (60/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
- ukončení ubytování v Azylovém domě paní Margity Cinové a jejích dětí  dne 11.3.2004  
z důvodu zajištění jiného ubytování v souvislosti s porušováním domácího a provozního řádu 
- ukončení ubytování v AD p. Vladimír Procházky dne 22.3.04 z důvodu nástupu do PL Lnáře 
 
2. Poskytnutí finančního příspěvku k příležitosti 100 let založení SDH ve St. Dražejově 
Usnesení č. 335/2004 (60/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku  na oslavy 100. let založení SDH ve Starém Dražejově ve 
výši 15.000,- Kč. Dne 12.6.2004 se bude konat slavnostní Valná hromada SDH a dne 
19.6.2004 vzpomínkové setkání všech občanů Starého Dražejova na návsi obce a v prostorách 
hasičské zbrojnice bude výstava požární techniky. Poskytnuté finanční prostředky by byly 
použity  na zajištění druhé akce (pronájem stanového přístřešku, pronájem mobilních WC a 
dalších potřeb pro zajištění akce).  
II. Schvaluje 
RO č. 31 ve výši 15.000,- Kč – na výše uvedenou akci. RO bude kryto z ostatních nahodilých 
příjmů 
 
3. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
    omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 336/2004 (60/4) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku : - 11. dubna 2004 – DISCO – reprodukovaná hudba, pořádá Jiří Pála, Strak. 
v DANCING UNO  dne 11. 4. 2004 od 22,00 hodin do 5,00 hodin následujícího dne. 
 
4. Žádost o příspěvek – Taneční klub Čtyřlístek 
Usnesení č. 337/2004 (60/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku města ve výši 5.000,- Kč na zajištění dětské taneční soutěže „O 
pohár starosty města“, kterou pořádá Taneční klub Čtyřlístek při TJ Sokol Strakonice. 
Příspěvek bude hrazen z kapitoly „Příspěvky na kulturu“. 
 
5. Speciální škola – žádost o poskytnutí propagačních předmětů města 
Usnesení č. 338/2004 (60/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím následujících propagačních materiálů města Speciální škole Str., která je 
pořadatelem krajského kola soutěže v atletickém čtyřboji, konané v květnu 2004 ve Strak.:  
- 14 x : propisovací tužka kov., ledvinka, sada propagačního materiálu Strakonicko 
- 42 x : propisovací tužka obyč., pupík, pastelky, brožura Strakonice a okolí 
- 3 ks : hrnečky, čepice, knížečky na krk nebo cyklomapy Strakonicko 
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6. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 339/2004 (60/3) 
1) Ukončení nájemních smluv na  NP  
I. Souhlasí 
s uzavřením dohod o ukončení následujících smluv: 
a) nájemní smlouvy uzavřené s Pečovatelskou službou Strakonice dne 11.11.1998 na 
pronájem NP v ulici Stavbařů čp. 205 (dvě kanceláře a místnost klubu důchodců v přízemí 
domu čp. 205 v ul. Stavbařů)  a v ul. Budovatelská čp. 613 ( jedna kancelář v přízemí domu 
čp. 613 v ul. Budovatelská), dohodou  zpětně ke dni 1.10.2003. 
b) nájemní smlouvy uzavřené s Městským kulturním střediskem Strakonice dne 25.2.1999  na 
pronájem občanské  vybavenosti s pozemky  p.č.st. 170, 173, 174 vše v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice, dohodou zpětně ke dni 31.12.2003. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušných dohod.  
 
Usnesení č. 340/2004 (60/3) 
2)  Žádost p. Ladislava Jirsy – PROGA Strakonice s.r.o.  
I. Souhlasí 
s prominutím nájemného z baru v přízemí Domu kultury Strakonice za měsíce listopad a 
prosinec roku 2003 /probíhala rekonstrukce baru/ firmě PROGA Strakonice s.r.o. ve výši 
3.384,-Kč, za podmínky úhrady dlužného nájemného včetně služeb spojených s nájmem NP 
/které činí 220.316,86 Kč/ do 30.6.04 /prominutá částka bude z dluhu odečtena/ .  
 
Usnesení č. 341/2004 (60/3) 
3) Žádost o povolení  sjezdu z místní komunikace Pohraniční stráže přes pozemek p.č. dle KN 
351 v k.ú.  Přední Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 
350/1 v k.ú. Přední Ptákovice. Žadatel: Manželé Šeflovi, Strakonice v zastoupení Ing. Jiří 
Treybal, Strakonice.  
I. Souhlasí 
s povolením  sjezdu z místní komunikace Pohraniční stráže přes pozemek p.č. dle KN 351 
v k.ú.  Přední Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 350/1 
v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti se zřízením nové provozovny č.p. 107. Souhlas je 
podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 342/2004 (60/3) 
4) Žádost o povolení výstavby parkovacích stání s rezervací pro ZUŠ na pozemku v majetku 
města Strakonice p.č.dle KN 166/2 v k.ú. Strakonice v ulici Kochana z Prachové. Žadatel : 
Základní umělecká škola Strakonice, Kochana z Prachové 263,  Str.  
I. Nesouhlasí 
s výstavbou 3 parkovacích míst rezervovaná pro ZUŠ v ulici Kochana z Prachové č.p. 263 na 
pozemku v majetku města p.č. dle KN 166/2 v k.ú. Strakonice. Investor: ZUŠ Strakonice. 
Doporučuje řešit problematiku změnou dopravního značení ze zákazu zastavení na zákaz stání 
 
Usnesení č. 343/2004 (60/3) 
5) Žádost o souhlas k provedení stavby na pozemku v majetku města Strak. p.č. dle KN 726/17 
v k.ú. N. Strak. v souvislosti s realizací stavby „Úprava chodníku u OD Labuť - Str. Žadatel: 
SR Soft spol s.r.o. Bezděkovská 30, Str. v zastoupení Ing. Václav Žežulka,  
I. Nesouhlasí 
s provedení stavby na pozemku v majetku města Strakonice p.čdle KN 726/17 v k.ú. Nové 
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Strakonice v souvislosti s realizací stavby „Úprava chodníku u OD Labuť - Strakonice.  
Investor: SR Soft spol s.r.o., Bezděkovská 30, Strakonice 
 
Usnesení č. 344/2004 (60/3) 
6) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci v souvislosti s realizací stavby „Stavební 
úpravy bytu – Bytový dům Poděbradova 612, Strakonice – světlíky v pozemku v majetku města 
Strakonice p.č.dle PK 1591 v k.ú. Strakonice.“ Žadatel : Radek a Věra Vondráškovi, 
Strakonice v zastoupení Ing. Pavel Bláha, Katovice  
I. Souhlasí 
s provedení stavby okenních světlíků na pozemku v majetku města Strakonice p.č dle PK 
1591 v k.ú. Strakonice v souvislosti s realizací stavby „Stavební úpravy bytu – bytový dům 
Poděbradova 612 Strakonice“ na náklady žadatele. 
Investor: Radek a Věra Vondráškovi, Strakonice 
 
Usnesení č. 345/2004 (60/3) 
7) Žádost o povolení  sjezdu z místní komunikace p.č.dle KN 1332/1 přes pozemek p.č. dle KN 
1224/9, 1214/8 v k.ú.  Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatele 
p.č. dle KN 1224/3 v k.ú. Dražejov u Strakonic. Žadatel: Manželé Dubovi, Nový Dražejov 
v zastoupení Ing. Pavel Bublík, Atelier Penta s.r.o., Raisova 1004, Strakonice.  
I. Souhlasí 
s povolením  sjezdu z místní komunikace p.č.dle KN 1332/ přes pozemek p.č. dle KN 1214/9, 
1224/8  v k.ú.  Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatele 
manželů Dubových  p.č. dle KN 1224/3  v k.ú. Dražejov u Strakonic. Souhlas je podmíněn 
doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. 

 
Usnesení č. 346/2004 (60/3) 
8) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Oprava  střechy kuchyně ZŠ Dukelská,  Strakonice“  
I. Souhlasí  
se zněním výzvy k podání nabídky na  dodavatele  uvedených  staveb . 
II. Ustanovuje  
komisi pro výběrové řízení na dodavatele staveb  “ ve složení : 
předseda : Ing. Pavel Pavel, členové :  Ing. Oldřich Švehla, Ing. Jana Narovcová, Jaroslav  
Houska, ředitel(ka) školy, zástupce  JHK        
náhradníci : Ing. Karel Seknička, Ing. Jaromír Zeman, pí Zdeňka Tomšovicová, Ing. Tatiana 
Šamanková, p. Hromek   
III. Ukládá  
majetkovému odboru obeslat následující firmy : 
Dolanský -  Kotek ,  pokrývačství  Strakonice 
PROTOM, s.r.o. Strakonice 
ZNAKON  a.s. Sousedovice 
 
Usnesení č. 347/2004 (60/3) 
9)  Výběrové řízení na dodavatele  stavby „ Oprava  WC MŠ  Holečkova ,  Strakonice“ .  
I. Souhlasí  
se zněním výzvy k podání nabídky na  dodavatele  uvedených  staveb . 
II. Ustanovuje  
komisi pro výběrové řízení na dodavatele staveb  “ ve složení : 
předseda : Ing. Pavel Pavel, členové :  Ing. Oldřich Švehla, Ing. Jana Narovcová, Jaroslav  
Houska, ředitel(ka) školy, zástupce  JHK        
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náhradníci : Ing. Karel Seknička, Ing. Jaromír Zeman, pí Zdeňka Tomšovicová, Ing. Tatiana 
Šamanková, p. Hromek   
III. Ukládá  
majetkovému odboru obeslat následující firmy : 
GARANTSTAV – F. Žahour, stavební firma Strakonice 
H+T, s.r.o. Strakonice 
SALVETE, s.r.o. Strakonice 
 
Usnesení č. 348/2004 (60/3) 
10)  Výběrové řízení na dodavatele  stavby „Rekonstrukce  kuchyně  A.B.  Svojsíka, Strak.“ .  
I. Souhlasí  
se zněním výzvy k podání nabídky na  dodavatele  uvedených  staveb . 
II. Ustanovuje  
komisi pro výběrové řízení na dodavatele staveb  “ ve složení : 
předseda : Ing. Pavel Pavel, členové :  Ing. Oldřich Švehla, Ing. Jana Narovcová, Jaroslav  
Houska, ředitel(ka) školy, zástupce  JHK        
náhradníci : Ing. Karel Seknička, Ing. Jaromír Zeman, pí Zdeňka Tomšovicová, Ing. Tatiana 
Šamanková, p. Hromek  
III. Ukládá  
majetkovému odboru obeslat následující firmy : 
MIPOLSTAV, a.s. Radomyšl 
PROTOM, s.r.o. Strakonice 
ZNAKON  , a.s., Sousedovice 

 
Usnesení č. 349/2004 (60/3) 
11)  Výběrové řízení na dodavatele  stavby „Stavební úpravy kuchyně ZŠ  Plánkova , Strak.“ .  
I. Souhlasí  
se zněním výzvy k podání nabídky na  dodavatele  uvedených  staveb . 
II. Ustanovuje  
komisi pro výběrové řízení na dodavatele staveb  “ ve složení : 
předseda : Ing. Pavel Pavel, členové :  Ing. Oldřich Švehla, Ing. Jana Narovcová, Jaroslav  
Houska, ředitel(ka) školy, zástupce  JHK        
náhradníci : Ing. Karel Seknička, Ing. Jaromír Zeman, pí Zdeňka Tomšovicová, Ing. Tatiana 
Šamanková, p. Hromek  
III. Ukládá  
majetkovému odboru obeslat následující firmy : 
JIHOSPOL, s.r.o. Strakonice 
SALVETE, s.r.o. Strakonice  
VKS – Milan Vacík, stavební firma, Strakonice 
 
Usnesení č. 350/2004 (60/3) 
12) Žádost o povolení  sjezdu z místní komunikace  přes pozemek p.č. dle KN 1233/8 v k.ú.  
Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 1233/7 
v k.ú. Dražejov u Strakonic. Žadatel: Manželé Vacíkovi, Strakonice v zastoupení Ing. Jiří 
Treybal,  Strakonice.  
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace  přes pozemek p.č. dle KN 1233/8 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatele manželé Vacíkovi p.č. dle KN 
1233/7 v k.ú. Dražejov u Strakonic. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  
policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
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Usnesení č. 351/2004 (60/3a) 
1) Pojištění odpovědnosti z provozu v Šmidingerově knihovně. 
I. Souhlasí  
s uzavřením pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti z provozu od 1.4.04 v Šmidingerově 
knihovně za cenu 9.004,-Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem smlouvu. 
 
Usnesení č. 352/2004 (60/3a) 
2) Slevy z ceny bytu pro p. Josefa Zemana 
Z důvodu opravy podlahy v bytě p. Zemana byla kupní cena uhrazena až v březnu 04, RM po 
projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím slevy z počtu prodaných bytů v domě č.p. 644 p. Josefu Zemanovi. 
 
Usnesení č. 353/2004 (60/3a) 
3) Smlouva o dílo na zajištění kontroly a oprav dětských hřišť 
I. Souhlasí 
se zněním Smlouvy o dílo  s Technickými službami Strakonice s.r.o na zajištění kontroly a 
opravy dětských hřišť ve  Strakonicích.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem  předmětné smlouvy. 
 
Usnesení č. 354/2004 (60/3a) 
4) Odvodnění viaduktu  Strakonice – vyhlášení Obchodní veřejné soutěže 
I. Revokuje  
usnesení RM č. 292/2004 ze dne 17.3.2003 a tím ruší veřejnou obchodní soutěž na realizaci 
díla "Odvodnění viaduktu Strakonice"  
HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno 
 
Usnesení č. 355/2004 (60/3a) 
5) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného  břemene na 
pozemku p.č.dle PK 1040/1 v k.ú. Strakonice, uzavření smlouvy zřízení práva věcného 
břemene na pozemku p.č.dle PK 1040/1 v k.ú.   v souvislosti s realizací stavby „Odvodnění 
viaduktu Strakonice“. Žadatel: MADETA a.s., Rudolfovská 246/83, České Budějovice. 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene  na pozemku 
p.č.dle PK 1040/1 v k.ú. Strakonice, výlučným vlastníkem MADETA a.s., Rudolfovská 
246/83, České Budějovice. Po realizaci a následné kolaudaci stavby „Odvodnění viaduktu 
Strakonice“ s uzavřením smlouvy zřízení práva věcného břemene na pozemku p.č.dle PK 
1040/1. Právo věcného břemene se zřizuje za účelem uložení kanalizační stoky, zajišťování 
provozu, údržby a oprav předmětné stoky.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
Usnesení č. 356/2004 (60/3a) 
6) Kanalizační sběrač Holečkova ul. – II. etapa 
RM po zvážení předložených materiálů: 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k SOD s firmou Aldast na akci "Kanalizační sběrač Holečkova ul. – II. 
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etapa" na vícepráce v částce 1.337.992,- Kč bez DPH s prodloužením termínu do 20.12.03 
II. Pověřuje 
starostu města podpise výše uvedeného dodatku 
 
Usnesení č. 357/2004 (60/3a) 
7) Kanalizační sběrač Prácheňská ul. 
RM po zvážení předložených materiálů: 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k SOD s firmou Protom s.r.o. na akci "Rekonstrukce kanalizace 
Prácheňská", jehož předmětem bude prodloužení termínu realizace díla o 12 dní 
II. Pověřuje 
starostu města podpise výše uvedeného dodatku 
 
7. Mimořádné odměny pro ředitele škol a předškolních zařízení 
Usnesení č. 358/2004 (60/5) 
Rada města projednala předložený písemný návrh, který je uložen na oddělení školství MěÚ 
I. Schvaluje 
v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., § 13, nařízením vlády č. 469/2002 Sb., § 10 a 
„Zásadami pro odměňování ředitelů škol a předškolních zařízení…“ schválenými RM dne 
29.1.2003, vyplacení mimořádných odměn za I. pololetí školního roku 2003/04 ředitelům ZŠ 
a MŠ zřizovaných městem Strakonice  
II. Ukládá 
kanceláři tajemníka – oddělení školství učinit kroky s tím související 
 
8. Neinvestiční výdaje a počty dětí z okolních obcí v MŠ Strakonice 
Usnesení č. 359/2004 (58/12) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený přehled:  
a) neinvestičních výdajů za r. 2003 v MŠ zřizovaných městem Strakonice 
b) počtů dětí z okolních obcí umístěných v MŠ zřizovaných městem Strakonice 
II. Ukládá 
oddělení školství připravit dopis adresovaný na obecní úřady obcí, jejichž děti navštěvují MŠ 
ve Strakonicích s vysvětlením a žádostí o příspěvek pokrývající neinvestiční náklady ve výši 
5.000,- Kč/1 rok s tím, že v případě naplněnosti kapacit předškolních zařízení, budou 
přednostně umisťování děti ze Strakonic a obcí, které tento příspěvek uhradí.  
 
9. Zápis z 2. jednání Komise pro kulturu a CR              
Usnesení č. 360/2004 (58/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
II. Souhlasí 
s bezplatnou prezentací města na hraničním přechodu Přední Výtoň – Gugenwald u 
příležitosti vstupu ČR do EU. 
III. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 7.000,- pro DDM Strakonice,  Na Ohradě 417, na zajištění 
akcí (hokejový turnaj studentů střed. škol, dětský karneval, pěvecká soutěž Jihočeský zvonek, 
Den Země a Den dětí) v období do června 2004. 
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IV. Nesouhlasí 
se zhotovením a distribucí propagačního materiálu města firmou Adjust art, Praha 1. 
V. Nesouhlasí 
s prezentací města v prezentační publikaci firmy Kompas. 
VI. Souhlasí 
s tím, aby byla smluvně dohodnuta možnost využívání pozemku za zámeckým špýcharem a 
zámecké zahrady pro pořádání jednorázových akcí Muzeem středního Pootaví a MěKS. 
 
10. Platové zařazení ředitele STARZ Strakonice 
Usnesení č. 361/2004 (60/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s platovým zařazením ředitele STARZ Strakonice dle předloženého materiálu 
II. Ukládá 
oddělení personalistiky a mezd zpracovat pro ředitele STARZ Strak. nový platový výměr 
platný od 1.4.2004 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       ing. Pavel Pavel 
starosta        místostarosta 


