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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 64. jednání Rady města Strakonice 

konané 28.4. 2004 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:      7 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta 

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

          ing. Seknička – tajemník 
 
Program: 
 
1. MěKS – uzavření nájemní smlouvy – kiosek Letní kino 

                        Usnesení č. 493/2004  
2. Zápis z jednání komise pro kulturu a CR 

                        Usnesení č. 494/2004  
3. Koncepce školství 

                        Usnesení č. 495/2004  
4. Rozpočtové opatření č. 34 

                        Usnesení č. 496/2004  
5. Odpisový plán příspěvkových organizací 

                        Usnesení č. 497/2004  
6. Uvolnění finančních prostředků z kapitoly Projekty 

                        Usnesení č. 498/2004  
7. Nabídka spolupráce městům Strakonice, Písek, Blatná, Milevsko 

                        Usnesení č. 499/2004  
8. Publikace MDF 

                        Usnesení č. 500/2004  
9. Grantový program pro kulturu -jmenování  hodnotící komise  

                        Usnesení č. 501/2004  
10. Majetkové záležitosti 

               Usnesení č. 502/2004 – 509/2004 
11. Uzavření smlouvy o dílo – rekonstrukce velké zasedačky MěÚ - II. etapa 

                        Usnesení č. 510/2004  
12. Uzavření dohody o ukončení nájmu nebytových prostor s městem Vodňany  

                        Usnesení č. 511/2004  
13. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících  
      opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    

                        Usnesení č. 512/2004  
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Zahájení jednání 
   64. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,35 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 7 členů RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
 
1. MěKS – uzavření nájemní smlouvy – kiosek Letní kino 
Usnesení č. 493/2004 (64/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na kiosek v letním kině ve Strak. s firmou Bohemia Jih s.r.o. 
Strak. za nájemné ve výši 1.500,- Kč/1 měsíc včetně energií 
 
2. Zápis z jednání komise pro kulturu a CR 
Usnesení č. 494/2004 (64/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 3. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
II. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 2 000,- pro Pošumavskou dudáckou muziku na zajištění 
VI. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Šumava 2004. 
III. Souhlasí 
s použitím znaku města Strakonice na propagačních materiálech k  MFF Šumava 2004, který 
pořádá Pošumavská dudácká muzika. 
IV. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 2000,- pro Stifterův pošumavský železniční spolek na 
zajištění programu v rámci hasičských oslav ve Vimperku. Podmínkou vyplacení příspěvku je 
dostatečně informovat občany Strakonic o této akci (viz zápis z 3. KK). 
V. Souhlasí 
s použitím znaku města Strakonice na propagačních materiálech k hasičským oslavám ve 
Vimperku, kde část programu zajišťuje Stifterův pošumavský železniční spolek. 
VI. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 3 000,- pro ZŠ F. L. Čelakovského na zajištění dopravy do 
Nabburgu. 
VII. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 6 000,- pro ZUŠ Strakonice na zajištění dopravy dudácké 
muziky na Mezinárodní festival národopisných dětských souborů v Břeclavi. 
VIII. Souhlasí 
se zakoupením 500 ks dřevěných výročních turistických známek s motivem MDF 2004 
v celkové ceně Kč 8.500,- pro další prodej. Bude hrazeno z prostředků MIC. 
IX. Nesouhlasí 
s prezentací města na turistickém informačním serveru E-CESKO.CZ za cenu 1220,- Kč/rok. 
X. Ukládá 
odboru rozvoje, právnímu a majetkovému zpracováním návrhu smlouvy o pronájmu hradních 
nádvoří se stanovením konkrétních podmínek, zodpovědnosti a sledování harmonogramu 
akcí. 
 
3. Koncepce školství 
Usnesení č. 495/2004 (64/2) 
Rada města po projednání 
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I. Bere na vědomí 
navrženou  koncepci školství ve městě 
 
4. Rozpočtové opatření č. 34 
Usnesení č. 496/2004 (64/4) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
RO č. 34 ve výši  26 000,- Kč 
Navýšení příspěvku na provoz  MŠ A.B.Svojsíka – oprava konstrukce pergoly nad 
pískovištěm pro děti na školní zahradě. Kalkulace zahrnuje materiál a práci. 
Rozpočtové opatření  bude v příjmech kryto z úroků 
II. Ukládá  
odboru finančnímu  rozpočtové  opatření  provést. 
 
5. Odpisová plán příspěvkových organizací 
Usnesení č. 497/2004 (64/6) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje    
doplnění odpisových plánů dlouhodobého hmotného majetku podle předložených návrhů 
těchto příspěvkových organizací:  - ZŠ Poděbradova 
 
6. Uvolnění finančních prostředků z kapitoly Projekty 
Usnesení č. 498/2004 (64/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  

a) s uvolněním částky 40.000,- Kč z kapitoly projekty na dofinancování vlastního podílu 
(30%) z poskytnutého grantu na vypracování projektové dokumentace k územnímu 
řízení na akci „Revitalizace rybníka Borek v k. ú. Střela“  

b) s uvolněním částky 7.200,- Kč z kapitoly projekty na dofinancování vlastního podílu 
(20%) z poskytnutého grantu na vypracování projektových dokumentací na akce 
„Liniové výsadby na vyhlídkách v k.ú. Modlešovice“ 

c) s uvolněním částky 48.300,- Kč z kapitoly projekty na projektovou dokumentaci 
regenerace aleje v Holi  

d) s uvolněním částky 50.000,- Kč z kapitoly projekty na zpracování projektových 
dokumentací na sadové úpravy ve městě, jedná se o tyto akce: „Návrh ozelenění – 
keřové podsadby u komunikace I/4 naproti PHM Aral „ a „Návrh trvalkových a 
smíšených partií u kruhové křižovatky“ 

e) s uvolněním částky 150.000,- Kč  z kapitoly projekty na vypracování projektové 
dokumentace ke stavebnímu řízení – ozelenění prostoru školy Povážská a dalších 
pozemků funkčně se školou souvisejících 

 
7. Nabídka spolupráce městům Strakonice, Písek, Blatná, Milevsko 
Usnesení č. 499/2004 (64/8) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předloženou informaci o nabídce spolupráce v oblasti odpadů městům Strakonice, Písek, 
Blatná a Milevsko skupinou firem Hofgrückl  
II. Nesouhlasí 
s navázáním spolupráce z důvodu nevýhodnosti nabídnutých podmínek 
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8. Publikace MDF 
Usnesení č. 500/2004 (64/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zadání výzvy o veřejnou zakázku více zájemcům k podání nabídky dle ust. § 49b zákona č. 
199/1994 SB., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na tisk publikace Mezinárodní 
dudácké festivaly – NJ a ANJ a složení výběrové komise. 
II. Souhlasí  
s obesláním uvedených tiskáren: Libertas a.s. Praha, Tiskárna Posekaný – Č. Budějovice, 
Jihočeské tiskárny – Č. Budějovice, Tiskárna Hemala – Dobešice, Typos a.s. – Plzeň, Antonín 
Popadič – Písek, Blatenská tiskárna – Blatná, PB tisk - Příbram. 
III. Souhlasí  
s přímým zadání grafických prací p. Petru Kolářovi. Jedná se o grafické zpracování a 
předtiskové práce publikace Mezinárodní dudácké festivaly – NJ, ANJ. 
IV. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o zhotovení movité věci na grafické zpracování a předtiskové práce 
k publikaci Mezinárodní dudácké festivaly – NJ, ANJ s panem Petrem Kolářem, Zámek 1, 
Strakonice za cenu Kč 72 262,--. 
V. Pověřuje  
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy. 
VI. Souhlasí 
s vyplacením částky Kč 4000,- panu Josefu Režnému, Chelčického, Strakonice za odbornou 
jazykovou korekturu publikace Mezinárodní dudácké festivaly – německé verze. 
 
9. Grantový program pro kulturu -jmenování  hodnotící komise  
Usnesení č. 501/2004 (64/10) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
hodnotící komisi pro vyhodnocení Grantového programu města Strakonice na podporu 
kultury, cestovního ruchu a zájmové činnosti mládeže v oblasti kultury pro rok 2004 ve 
složení: Ing. Václav Hejpetr, RNDr. Ladislav Havel, pí Milada Vlasáková, Mgr. Křiváčková, 
pí Vl. Hradská + náhradníci PhDr. Špecián, MUDr. Hálová, p. Jiří Šorna. Zapisovatelkou 
bude Š. Kůsová. 
 
10. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 502/2004 (64/11) 
2) Žádost o povolení  sjezdu z místní komunikace p.č. dle KN 1073/3 v k.ú. Modlešovice 
v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č.dle KN 18/1 v k.ú. Modlešovice 
v souvislosti s realizací výstavby RD. Žadatel: Manželé Sudovi, Podsrpenská 283, Strak. 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace p.č. dle KN 1073/3 v k.ú. Modlešovice v majetku 
města Strakonice na pozemek žadatele manželů Sudových p.č.dle KN 18/1 v k.ú. 
Modlešovice v souvislosti s výstavbou RD. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného 
stanoviska správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 503/2004 (64/11) 
3) Žádost o vyjádření k nabídce Ligy Českých trhovců 
I. Souhlasí 
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pro rok 2004 s pořádáním pravidelných českých trhů 1x měsíčně, vždy první pátek v měsíci, 
zahájení první pátek v červnu tj. 4. června, v zadní části parkoviště U Sv. Markéty. 
Organizování stánkového prodeje na těchto trzích bude zajišťovat Liga Českých trhovců, 
Zelenohorská 77, Plzeň.  
II. Souhlasí 
s finančním vyrovnáním 200,- Kč/den za jedno prodejní zařízení, tj. prodejní pult nebo stánek. 
 
Usnesení č. 504/2004 (64/11a) 
1)ČR – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů  - výdej dat  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy mezi městem Strakonice a ČR–Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 
jejímž předmětem je výdej dat z archivu ÚHÚL dle „Pravidel ministerstva zemědělství pro 
přebírání a poskytování údajů schválených oblastních plánů rozvoje lesů, lesních 
hospodářských plánů a osnov“. Cena za poskytnutí těchto dat je 950,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
Usnesení č. 505/2004 (64/11a) 
2)Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – část Strakonického hradu. 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s převodem spoluvlastnického podílu ve výši ideálních ¾ nemovitostí – pozemků 
dle KN : 

− stav. parc. č. 1/3 
− stav. parc. č. 1/4 
− parc. č. 6/2 

a s převodem spoluvlastnického podílu ve výši ideálních ¾ stavby : 
− stavba bez čp. na pozemku stav. parc. č. 1/3 
− stavba čp. 50 na pozemku stav. parc. č. 1/4 

vše v k.ú. Nové Strakonice, na město Strakonice. 
 
Usnesení č. 506/2004 (64/11a) 
4) Žádost o souhlas uložit vodovodní potrubí do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 1311/2 v k.ú. Strakonice. Žadatel: SK STRAKONICE 1908 , Na Křemelce 304, Strak. 
RM v souvislosti  se uložením vodovodního potrubí do pozemku v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 1311/2  v k.ú. Strakonice v souvislosti s výstavbou travnatého hřiště na pozemku 
p.č. dle KN 1248/1 v k.ú. Strakonice.  
I. Souhlasí 
s uložením vodovodního potrubí pod vrtem do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 1311/2 v k.ú. Strakonice,  dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 507/2004 (64/11a) 
5) Žádost o souhlas uložit přípojky plynu, vodovodu a kanalizace do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1233/6, v katastrálním území Dražejov u Strakonic. Žadatel:  Marcela 
a Ivan Vacíkovi, Nádražní,  Strakonice . 
RM v souvislosti  se zřízením přípojky plynu, vodovodu a kanalizace do pozemku v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 1233/6 v katastrálním území Dražejov u Strakonic v souvislosti 
s výstavbou RD na pozemku p.č. dle KN 1233/7 v k.ú. Dražejov u Strakonic.  
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I. Souhlasí 
s uložením přípojky plynu, vodovodu a kanalizace do pozemku v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 1233/6 v katastrálním území Dražejov u Strakonic, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 508/2004 (64/11a) 
6) PROGA Strakonice s.r.o.  
Na základě zaslání společností Proga Strak. s.r.o. výpovědi z nájemní smlouvy na pronájem 
NP v objektu MěKS, RM po projednání 
I. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem NP prostorů v objektu Městského kulturního domu 
v Mírové ul. 831 ve Strakonicích, jedná se o následující prostory: restaurace s kuchyní, výčep 
se společným sklepem, společnými sociálními a vstupními prostorami, chodbami, prostory 
baru a jeho skladů 
 
Usnesení č. 509/2004  
7) Úprava usnesení RM - žádost o změnu umístění sjezdu na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č.dle KN 1371/1 v Dražejov u Strakonic k.ú. na pozemek žadatele p.č.dle KN 
1371/103 v k.ú. Dražejov  u Strakonic projednané RM dne 22.10.2003, usnesení č. 1331/2003 
(40/22). Žadatel: Ing. Vladimír Trnka, Ing. Jana Trnková, Sokolovská, Strak. 
I. Upravuje 
usnesení RM č. 96/2004 ze dne 4.2.2004 a č. 291/2004 ze dne 17.3.2004 takto: 
„I. Souhlasí s povolením změny umístění sjezdu původně z místní komunikace Vodní /RM ze 
dne 22.10.2003, č.u.1331/2003/ na místní komunikaci cyklostezky  vše p.č.dle KN 1371/1 
v k.ú. Dražejov u Strakonic  v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č.dle KN 
1371/103 v k.ú. Dražejov u Strakonic dle přiložené situace. Souhlas je podmíněn doložením 
souhlasného stanoviska  policie a  správců inženýrských sítí. Investor : Ing. Vladimír Trnka, 
Ing. Jana Trnková, Sokolovská, Strak.“ 
 
11. Uzavření smlouvy o dílo – rekonstrukce velké zasedačky M ěÚ - II. etapa 
Usnesení č. 510/2004 (64/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo – realizace II. etapy nového zařízení interiéru zasedací místnosti 
dle projektu objednatele - město Strakonice, spočívající v dokončení technologie 
audiovizuálního a zatemňovacího zařízení firmou Lubomír Dunovský, CX-PRO INTERIER, 
Strakonice. Celková cena díla byla sjednána ve výši 843.404,- vč. DPH, z toho je dílčí plnění 
v objemu 336.399,- Kč vč. 5% DPH a dílčí plnění v objemu 507.005,- Kč vč. 19% DPH 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o dílo. 
 
12. Uzavření dohody o ukončení nájmu nebytových prostor s městem Vodňany  
Usnesení č. 511/2004 (64/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o ukončení nájmu nebytových prostor ke dni 31.3.2004, kterou uzavřeli 
ve smyslu zákona č. 116/90 Sb. pronajímatel Město Vodňany a nájemce Město Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dohody o ukončení nájmu nebytových prostor. 
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13. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
     omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 512/2004 (64/15) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku : 

a) 30. dubna 2004 – Koncert undergroundové legendy  – živá hudba, pořádá  Sdružení 
pro obnovu Řepice a okolí v restauraci U Zborova ve Strakonicích dne 30. 4. 2004 od 
22, 00 hodin do 24,00 hodin. 

b) od 1. května 2004 – 30. září 2004 – živá hudba GROSS, pořádá restaurace Šumava,  
          Přední Ptakovice 358 ( Josef Čadek, Štěkeň) vždy v pátek a   
          v sobotu od 18,00 hodin do 24, 00 hodin  -  nepravidelně na venkovní terase 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       ing. Pavel Pavel 
starosta        místostarosta 


