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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 77. jednání Rady města Strakonice 
konané 8.9. 2004 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      6 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. MP: A) Vyhodnocení VŘ „Městský kamerový monitorovací systém – II. etapa, Strak.“ 

                        Usnesení č. 975/2004  
            B) Umístění kamerových bodů – II. etapa    

                       Usnesení č. 976/2004  
2. Prominutí půjčky poskytnuté Krizovému a kontaktnímu centru ve Strak. 

                       Usnesení č. 977/2004  
3. Zřízení osadního výboru v části obce Strakonice – Nový Dražejov 

                       Usnesení č. 978/2004  
4. Azylový dům - ubytování 

                       Usnesení č. 979/2004  
5. Zajištění jazykového vzdělávání 

                       Usnesení č. 980/2004  
6. Majetkové záležitosti 

               Usnesení č. 981/2004 - 986/2004 
7. Trestní oznámení – převod pozemků SK Strakonice 1908 

                       Usnesení č. 987/2004 
8. MDF – stanovení odměny ředitelce MěKS  

                       Usnesení č. 988/2004 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   77. 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. 
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1. MP:  
A) Vyhodnocení VŘ „M ěstský kamerový monitorovací systém – II. etapa, Strak.“ 
Usnesení č. 975/2004 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení „Městského kamerového monitorovacího systému – 
II. etapa, Strakonice“ (kamerové body), v pořadí: 
1. Gepard s. r. o. Pardubice        za cenu     1.699.253,80 Kč 
2. Alkon s. r. o. Čáslav               za cenu     1.847.989,60 Kč  
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné smlouvy na dodávku Městského kamerového monitorovacího systému 
– II. etapa, Strakonice s firmou Gepard s.r.o. Pardubice, jejíž součástí bude i propojení 
optickým kabelem mezi budovou městské policie a budovou Teplárny a.s. za částku do 
300.000,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem 
III. Ukládá 
veliteli strážníků oznámit uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a předložit 
smlouvu k  podpisu 
 
B) Umístění kamerových bodů – II. etapa    
Usnesení č. 976/2004 (77/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
na základě schváleného projektu Městského kamerového monitorovacího systému – II. etapa 
s  umístěním kamerových bodů na tato místa: 
- budova na Palackého náměstí čp. 80 
- budova na sídlišti Mír čp. 1222 
- budova v ul. Ellerova čp. 988 
- budova v ul. Dukelská čp. 484 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem smluv za město Strakonice o umístění kamery na objekty, které 
nejsou v  majetku města Strakonice.  
 
2. Prominutí půjčky poskytnuté Krizovému a kontaktnímu centru ve Strak. 
Usnesení č. 977/2004 (77/3) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 75.000,-Kč  Občanskému sdružení PREVENT 
formou prominutí dluhu, vzniklého poskytnutím bezúročné půjčky ve výši 75 000,- Kč (dle 
smlouvy ze dne 17. 3. 2004) Občanskému sdružení PREVENT, Strakonice na udržení 
provozu Krizového a kontaktního centra ve Strakonicích. 
Toto RO bude v příjmech kryto z úhrady neinvestičních nákladů na žáky od obcí. 
II. Doporu čuje ZM 
uložit finančnímu odboru odepsat půjčku.   
 
3. Zřízení osadního výboru v části obce Strakonice – Nový Dražejov 
Usnesení č. 978/2004 (77/5) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM zřídit 
osadní výbor v části obce Strakonice – Nový Dražejov 
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II. Doporu čuje ZM jmenovat  
členy tohoto osadního výboru: p. Jiřího Jirsu, p. Václava Soukupa, p. Miroslava Kuncla, p. 
Václava Dvořáka, p. Romana Hýbla 
III. Doporu čuje ZM zvolit 
předsedou tohoto osadního výboru p. Jiřího Jirsu 
 
4. Azylový dům - ubytování 
Usnesení č. 979/2004 (77/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ubytováním v Azylovém domě na dobu určitou od 9. 9. 2004 do 30.11. 2004 p.Pavla Mareše  
II. Ukládá  
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu  o ubytování na dobu určitou s panem Pavlem Marešem 
od  9. 9. 2004  do 30. 11. 2004   
III. Pov ěřuje   
p. starostu podpisem smlouvy o ubytování v Azylovém domě 
 
5. Zajištění jazykového vzdělávání 
Usnesení č. 980/2004 (77/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zajištění jazykových kurzů pro městský úřad ( 4 skupiny x 35 
výukových hodin po 60 min) se společností EUROŠKOLA SOŠ, s.r.o., zastoupenou 
jednatelem Mgr. Petrem Hrnčířem, IČ 25165542, za cenu Kč 42.000 ( z toho částku cca Kč 
13.300 zaplatí  zaměstnanci MěÚ ) 
II. Pověřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem této smlouvy 
III. Souhlasí 
s tím, aby jazyková výuka vedení města a MěÚ probíhala individuálně, přičemž ze strany 
města bude  na tuto výuku poskytnut finanční příspěvek ve stejné procentuální výši, jako 
zaměstnancům úřadu 
 
6. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
1) A) Dlužné nájemné z  objektu Velké nám. 141 -  p. Mgr. Hrabákové  
    B) Pronájem části předmětu nájmu  třetí osobě – žádost Mgr. Hrabákové   
A) Usnesení č. 981/2004 (77/4) 
I. Ukládá 
majetkovému odboru zaslat dopis p. Mgr. Hrabákovou, nájemce objektu čp. 141 Velké nám.,  
k úhradě dlužného nájemného  vč. úroků z prodlení nejpozději do 31.10.2004 a upozornit ji, 
že v případě neúhrady dluhu v tomto termínu bude neprodleně podána výpověď z nájemní 
smlouvy 
II. Rozhodla 
podat výpověď z nájemní smlouvy uzavřené s Mgr. Hrabákovou na pronájem objektu Velké 
nám. 141, nebude-li celá dlužná částka uhrazena nejpozději do 31.10.2004 
 
B) Usnesení č. 982/2004 (77/4) 
I. Souhlasí  
s pronájmem části předmětu nájmu následující třetí osobě pouze za předpokladu, že nájemce 
uhradí dlužné nájemné z NP (viz. bod A): 
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p. Jiří Talián, Krušlov předmět podnikání Informační centrum s prezentací výrobků 
zámečnické firmy.  
 
Usnesení č. 983/2004 (77/4) 
2) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyřazením následujícího majetku: 
a) počítačového vybavení z MÚ Strakonice v celkové hodnotě 1.435.183,43 Kč dle 
přiloženého seznamu  
b) níže  uvedeného majetku v organizaci VaK Strakonice:  
- trafo KTO 350/22, pořiz. cena 116.580,- Kč, r. pořízení 1995,  
- čerpadlo sigma 150 CVA 19/3, pořiz. cena 28.414,- Kč, r.pořízení 1969 
- čerpadlo sigma 125 – CVA 305 – 19/3 - IN – F/2-E, pořiz. cena 28.414,- Kč, r.pořízení 
1969. 
 
Usnesení č. 984/2004 (77/4a) 
1) Výběrové řízení na dodavatele  stavby „ Stavební  úpravy  a přístavba  DD, Lidická  189, 
Strakonice“ .  
I. Ustanovuje  
komisi pro výběrové řízení na dodavatele stavby „ Stavební  úpravy  a přístavba  domova  
důchodců , Lidická  189 , Strakonice“  ve složení : 
Komise :    náhradníci : 
Ing. Vondrys    pí. Tomšovicová 
p. Šrámek    MUDr. Hanáček 
p. Poleno    doplní HK 
Ing. Chalupský   Ing. Bublík / Ing. Janoch/ 
pí. Pašavová    p. Mráz /DD Strakonice/ 
Ing. Zeman    Ing. Švehla 
Ing. Narovcová   p. Houska                                       
Mgr. Hadravová – s hlasem poradním 
 
Usnesení č. 985/2004 (77/4a) 
2)  Žádost o souhlas s uložením vodovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice. 
Žadatel: Tran Qvang Du, Volary 
RM v souvislosti s uložením vodovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN  1320/2,  v  k.ú. Strakonice pro připojení objektu na pozemku  p.č. dle KN  
st.257/1 v k.ú. Strakonice v ul. Lidická, Strakonice  
I. Souhlasí 
s uložením vodovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN  1320/2  
v  k.ú. Strakonice, dle sazebníku.   
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.  
 
Usnesení č. 986/2004 (77/4a) 
3)   Žádost o souhlas uložit kabel NN do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
st.3962 (pozemek), p.č. dle KN 1371/56, p.č. dle KN 1560, p.č. dle KN 1371/1, p.č. dle KN 
1371/112, p.č. dle KN 1385 vše v   katastrálním území  Strakonice  souvislosti s projektovou 
přípravou stavby „Strakonice, bytové domy 12 a 13 Jezárky, kabel NN“ Žadatel: 
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Palackého 113, Strakonice – PK elektro.  
I. Souhlasí 
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s uložením kabelu NN do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN st.3962 
(pozemek), p.č. dle KN 1371/56, p.č. dle KN 1560, p.č. dle KN 1371/1, p.č. dle KN 1371/112, 
p.č. dle KN 1385 vše v   katastrálním území  Strakonice    pro připojení nových odběrů el. 
energie, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
7. Trestní oznámení – převod pozemků SK Strakonice 1908 
Usnesení č. 987/2004  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
podat trestní oznámení na předsedu SK Strakonice 1908 p. Ešnera v souvislosti s převodem 
pozemků p.č. 1248/1 a p.č. 1248/6 v k.ú. Strakonice na třetí osobu  
II. Ukládá 
vedoucí právního odboru toto trestní oznámení vypracovat a podat k Okresnímu státnímu 
zastupitelství ve Strakonicích 
 
8. MDF – stanovení odměny ředitelce MěKS  
Usnesení č. 988/2004  
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 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
v souladu s §10 a) zák. 330/2003 Sb. ředitelce MěKS pí. Dresslerové mimořádnou odměnu za 
kvalitní splnění úkolů spojených s organizací MDF.  
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys        ing. Pavel Pavel 
starosta        místostarosta 


