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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 84. jednání Rady města Strakonice 
konané 10.11. 2004 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      6 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta  
                      ing. Pavel – místostarosta ; pí Tomšovicová, místostarostka  
                      členové RM: MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová, ing. Joza  
                      Mgr. Hadravová – vedoucí právního odboru 
 
Omluveni:    ing. Šíp, ing. Seknička – tajemník 
 
Program: 
 

1. „Smlouva o dílo – znělka určená pro ekologicky osvětový projekt ROK STROMU“ 
                            Usnesení č. 1235/2004 
2. Návrh sportovní komise na rozdělení finančních prostředků 
                            Usnesení č. 1236/2004 
3. Zápis ze 7. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
                            Usnesení č. 1237/2004 
4. TS s.r.o. – plán zimní údržby místních komunikací pro období 2004/05 
                            Usnesení č. 1238/2004 
5. Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v MŠ 
                            Usnesení č. 1239/2004 
6. MěKS – havárie ležaté kanalizace v MěKS 
                            Usnesení č. 1240/2004 
7. Rozpočtová opatření č. 117 - 124 
                            Usnesení č. 1241/2004 
8. Vánoční výzdoba ve Strakonicích (Zajištění dopravy kamenů z lomu v Blatné) 
                            Usnesení č. 1242/2004 
9. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
   opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
                            Usnesení č. 1243/2004 
10. Novoroční ohňostroj 2005 
                            Usnesení č. 1244/2004 
11. Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 1245/2004 – 1256/2004 
12. Azylový dům – ubytování  
                            Usnesení č. 1257/2004 
13. Návrh rozpočtu na r. 2005 – pracovní materiál 
                            Usnesení č. 1258/2004 
14. Vzdělávací centrum pro veřej. správu ČR, o.s.p. – žádost o použití znaku města Strak. 
                            Usnesení č. 1259/2004 
15. Smlouva o dílo Mgr. Kadlčáková – Apple pie (p.r. – viadukt) 
                            Usnesení č. 1260/2004 
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Zahájení jednání 
   84. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta  ing. Pavel Pavel v 15,45 hodin.  
   Pan místostarosta zkonstatoval, že jsou přítomni 4 členi RM tudíž, že je RM 
usnášeníschopná 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 

 
 
1. „Smlouva o dílo – znělka ur čená pro ekologicky osvětový projekt ROK STROMU“ 
Usnesení č. 1235/2004 (84/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o dílo – o bezplatném využití znělky určené pro ekologicky osvětový 
projekt ROK STROMU.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem příslušné smlouvy.  
 
2. Návrh sportovní komise na rozdělení finančních prostředků 
Usnesení č. 1236/2004 (84/2,a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
a) zápis ze 7.jednání sportovní komise ze  dne 26.10.2004. 
b) zápis ze 8.jednání sportovní komise ze  dne 9.11.2004. 
II. Souhlasí 
s vyplacením příspěvků následujícím sportovním oddílům a klubům: 
TJ Dražejov – turnaje v kopané,  příspěvek na ceny                  3 000,- Kč 
TJ ČZ Strakonice – turnaje pro mládež, příspěvek na ceny pro mládež        4 500,- Kč 
TJ Sokol Strakonice – zajištění materiálního zázemí pro odbor všestrannosti   20 000,- Kč 
OS ČSTV Strakonice – vyhlášení nejlepších sportovců – na ceny                    10 000,- Kč 
TJ Fezko Strakonice – plavecké závody                2 500,- Kč 
III. Souhlasí 
s vyplacením příspěvků z prostředků grantu na tělovýchovu a sport: 
TJ Fezko Strakonice – nákup míčů                 7 500,- Kč 
SK Strakonice 1908 – turnaj přípravek v malé kopané             2 500,- Kč 
 
3. Zápis ze 7. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
Usnesení č. 1237/2004 (84/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 7. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
II. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 10 000,-- Šmidingerově knihovně ve Strakonicích na III. 
ročník Literární a výtvarnou soutěž o cenu prof. Antonína Voráčka .  
III. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 8 000,-- Muzeu středního Pootaví, Zámek 1, Strakonice na 
budování filmového archivu.  
IV. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 3 000,-- Sdružení pro obnovu Řepice a okolí na akci 
Židovské dny 2004.  
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V. Nesouhlasí 
souhlasit s vyplacením příspěvku ve výši Kč 2 000,-- Country taneční skupině Sluníčko 
Strakonice na dopravu na zájezd do Pardubic – Pardubická ryengle 2004. 
VI. Nesouhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 5 000,-- Domu dětí a mládeže ve Strakonicích na akce 
pořádané v závěru roku.  
VII. Nesouhlasí 
s vyplacením příspěvku Československému ústavu zahraničnímu, Karmelitská 25, Praha 1, na 
pomník T.G.M. a M.R.Štefánika v Košicích. 
VIII. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 20 000,-- Euroškole Strakonice na reciproční výměnu 
studentů školy se švýcarským partnerským městem  Lengnau. 
IX. Nesouhlasí 
s nabídkou firmy Infohelp s.r.o., tř. 1. máje 52, Liberec na umístění informačního boxu na 
MěÚ Strakonice. 
 
4. TS s.r.o. – plán zimní údržby místních komunikací pro období 2004/05 
Usnesení č. 1238/2004 (84/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s předloženým návrhem „ Plánu zimní údržby místních komunikací „ pro období 2004 - 2005  
a schvaluje zahájení zimní pohotovosti dnem 12.11.2004  
 
5. Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v MŠ 
Usnesení č. 1239/2004 (84/5) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o příspěvku za umístění dětí v MŠ s obcemi Hoštice a Dřešín 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o příspěvku za umístění dětí v MŠ obcím Hoštice a Dřešín 
 
6. MěKS – havárie ležaté kanalizace v MěKS 
Usnesení č. 1240/2004 (84/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zadáním inženýrských a projektových prací k  řešení havarijní situace ležaté kanalizace v  
MěKS Strak. a  s  úhradou z prostředků určených na projekty (nabídková cena 37.000,- Kč) 
 
7. Rozpočtová opatření č. 117 - 124 
Usnesení č. 1241/2004 (84/9,a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
ke schválení : 
RO č. 117 ve výši   555 000,- Kč  
Dotace na zajištění voleb do krajského zastupitelstva. 
RO č. 118 ve výši 700 000,.- Kč  
Grant   KÚ na projekt  „Obnova a nové využití strakonického hradu pro rozvoj cestovního 
ruchu – víceúčelový sál“. 
RO č. 119   ve výši 1 250 000,- Kč 
Snížení  dotace v rámci  souhrnného dotačního vztahu – snížení objemu dotace sociálních 
dávek pro r. 2004. (Původní rozpočet  38 900 000,- Kč , nový  37 650 000,- Kč).   
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II. Schvaluje  
změny rozpočtu o : 
RO č. 120 ve výši   31 700,- Kč  
Dotace KÚ  na lesy  - státní správa.  
RO č. 121 ve výši  14 500,- Kč 
Navýšení výdajů na akci „Strom roku“. RO bude kryto z příspěvků  obcí a organizací na 
uvedenou akci. 
RO č. 122 ve výši 100 000,- Kč  
Navýšení příspěvku MŠ Lidická  na energie -  již  uhrazených a předpokládaných nákladů do 
konce roku  2004. Při sestavování rozpočtu pro r. 2004 byla položka energií PO  snížena   
s tím, že bude pokryta  dle  skutečného  čerpání  a  propočtu během roku  2004. RO bude 
kryto přesunem finančních prostředků ve výdajích – z oprav škol  zajišťovaných investičním 
technikem. 
III. Schvaluje  
navýšení rozpočtu o: 
RO č. 123  ve výši 150 000,- Kč 
Navýšení výdajů  na  rozšíření vánoční výzdoby.  
RO č. 124 ve výši 100 000,- Kč 
Navýšení  výdajů na  městský mobiliář.  
Rozpočtová  opatření č. 123 a 124  budou  v příjmech  kryta   z VHČ. 
IV. Ukládá 
odboru finančnímu RO č. 117-119 předložit ke schválení nejbližšímu ZM a RO č. 120 – 124 
provést. 
 
8. Vánoční výzdoba ve Strakonicích (Zajištění dopravy kamenů z lomu v Blatné) 
Usnesení č. 1242/2004 (84/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním zakázky na realizaci vánoční výzdoby firmě Ateliér Maur, vánoční světelná 
výzdoba, Ječná 1, Plzeň v maximální částce do 300 000,- Kč (150 000,- Kč ze schváleného 
rozpočtového opatření, 150 000,- Kč z kapitoly městský mobiliář) 
II. Ukládá 
odboru rozvoje zajistit realizaci vánoční výzdoby 
III. Ukládá 
odboru rozvoje a odboru majetkovému zajistit dopravu kamenů z lomu v Blatné dle přiložené 
zprávy 
 
9. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
    omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 1243/2004 (84/11) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku  

a) 20. listopadu 2004 – II. Ples padajícího listí – živá hudba - pořádá TS REBELS 
CHILD Volyně, Zbyněk Mařík, Zeyerovo nábřeží 262, Strakonice v Sokolovně  
Strakonice dne 20. 11. 2004 od 22,00 hodin do 3,00 hodin následujícího dne. 

b) 22. ledna 2005 – Maturitní ples SOU a OU Strakonice – živá hudba – Apoll, pořádá  
SOU a OU Strakonice, Zvolenská 934 v MěDK Strakonice dne 22. 1. 2005 od 22,00 
hodin do 4,00 hodin následujícího dne. 
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c) 29. ledna 2005 – IX. Cestovatelský ples – živá hudba – GOOD COMPANY, pořádá 
RNDr. Ladisla Havel – Ciao…, Zámek 1, Strakonice v MěDK Strakonice dne 29. 1. 
2005 od 22,00 hodin do 3,00 hodin následujícího dne. 

 
10. Novoroční ohňostroj 2005 
Usnesení č. 1244/2004 (84/12) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze schůzky konané dne 8.11.04 k novoročnímu ohňostroji 2005. 
II. Souhlasí 
s objednáním novoročního ohňostroje (1. 1. 2005) u firmy Táborští střelci, Sezimovo Ústí za 
cenu Kč 80 000,--. 
 
11. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 1245/2004 (84/6) 
1) Žádost Sdružení zdravotně postižených v ČR – OV Strakonice  
I. Souhlasí  
s krátkodobým podnájmem prostorů v objektu Stavbařů 213 ve Strakonicích následujícím 
žadatelům: 
- p. Ščučka – klubovna pro pořádání přednášek - max. 6x ročně 
- p. Vrátný – klubovna pro pořádání přednášek - max. 6x ročně  
- Sdružení nájemníků domů v ul. Stavbařů, Strakonice  – klubovna – setkání – max. 3x ročně. 
 
Usnesení č. 1246/2004 (84/6) 
2) Pronájem nebytových prostorů v organizaci STARZ  Strakonice 
I. Souhlasí 
s pronájmem nebytových prostorů v objektu Sportovní haly, Máchova 1113, Strak.o výměře 
30 m2 – dvě místnosti pod tribunou následujícímu žadateli  za uvedených podmínek: p. Jan 
Šindelář,  bytem Spojařů 1250,  Strakonice – provozování  masérských služeb,  nájemné ve 
výši 12.000,- Kč/rok, včetně nákladů na vytápění a elektrickou energii (stanoveno  organizací 
STARZ Strak.), smlouva  bude  uzavřena  na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné   smlouvy. 
 
Usnesení č. 1247/2004 (84/6a) 
1) Realizační projektová dokumentace v souvislosti s vyvolanou nutností opravy propojení 
slepého ramene řeky a řeky Otavy. 
I. Souhlasí 
s předloženou nabídkou společnosti HYDROPROJEKT, a.s., odštěpný závod České 
Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, České Budějovice na vypracování realizační projektové 
dokumentace opravy propojení slepého ramene s řekou v souvislosti s realizací stavby: 
„Odvodnění viaduktu, Strakonice“ v úhrnné ceně 65.450,- Kč včetně DPH. 
II. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“                                
ve výši 65.450,- Kč včetně DPH. 
 
Usnesení č. 1248/2004 (84/6a) 
2)Žádost o souhlas s opravou ( výměnou ) stávajícího kabelu  na pozemcích v majetku města 
Strakonice  v souvislosti realizací stavby „Strakonice, Bezděkovská – výměna kabelů NN“. 
Žadatel: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Palackého 113, Strakonice – PK  elektro.   



 6

I. Souhlasí 
s opravou ( výměnou ) stávajícího kabelu na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN  619/2, p.č. dle KN  620/5, a  p.č. dle KN  726/1 vše v  k.ú. Nové Strakonice. Investorem 
akce je Jihočeská energetika a.s. v zastoupení ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. 
Palackého 113, Strakonice – projektová kancelář elektro.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.  
 
Usnesení č. 1249/2004 (84/6a) 
3) Žádost o souhlas s opravou ( výměnou ) stávajícího kabelu na pozemcích v majetku města 
Strakonice  v souvislosti realizací stavby „Strakonice, ulice Heydukova – výměna kabelů 
NN“. Žadatel: ELEKTROINVEST STR.  s.r.o. Palackého 113, Strakonice – PK  elektro.   
I. Souhlasí 
s opravou ( výměnou ) stávajícího kabelu na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN  1309/1, a  p.č. dle KN  1309/9  vše v  k.ú. Strakonice. Investorem akce je Jihočeská 
energetika a.s. v zastoupení ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Palackého 113, 
Strakonice – projektová kancelář elektro.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.  
 
Usnesení č. 1250/2004 (84/6a) 
4) Žádost o souhlas s uložením plynovodní a elektro přípojky na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1050/9  v katastrálním území Dražejov u Strakonic v souvislosti 
s realizací RD manželů Hermanových na pozemku p.č. dle KN 1050/36 v katastrálním území 
Dražejov u Strakonic. Žadatel: Ramon Herman, Strakonice. v zastoupení:  Ing. arch.Václav 
Jankovec – VADE  Přední Ptákovice 2,  Strakonice 
I. Souhlasí 
s uložením plynovodní a elektro přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 1050/9  v katastrálním území Dražejov u Strakonic, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.  
 
Usnesení č. 1251/2004 (84/6a) 
5) Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 641 v  
 katastrálním území Př. Ptákovice v souvislosti s projektovou přípravou  stavby „Strakonice – 
kabel NN, p. Kovařík“ Žadatel: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Palackého 113, 
Strakonice – projektová kancelář elektro.  
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 641 v 
 katastrálním území  Přední Ptákovice pro připojení nového odběru el. energie, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
Usnesení č. 1252/2004 (84/6a) 
6) Žádost o povolení  sjezdu z místní komunikace M. Alše přes pozemek p.č. dle KN 1557 
v k.ú.  Strakonice na pozemek žadatele p.č.dle KN 1371/99 v k.ú. Strakonice. Žadatel:Petr 
Petřík, Strakonice.  
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace M. Alše přes pozemek p.č.dle KN 1557 v k.ú. 
Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 1371/99 v k.ú. Strakonice. Souhlas je podmíněn 
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doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 1253/2004 (84/6a) 
7) Žádost o uzavření Smlouvy o dílo na práce spojené s manipulací s ocelovými schodišti ( 5 
ks ) osazenými v lokalitě Podskalí Strakonice pro snadnější přístup do řečiště Otavy. 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo na práce spojené s manipulací s ocelovými schodišti (5 ks) 
osazenými v lokalitě Podskalí Strakonice pro snadnější přístup do řečiště Otavy. Cena za 
práce provedené dle této Smlouvy o dílo je sjednána na částku 13 350,- Kč + 19 % DPH  za 1 
kalendářní rok. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné Smlouvy o dílo. 
 
Usnesení č. 1254/2004 (84/6a) 
8) Šárka Nečekalová, Strakonice – žádost o stavební úpravy 
I. Souhlasí 
se stavební úpravou v bytě  Bezděkovská čp. 431, Strakonice spočívající ve výměně 
stávajících oken za okna plastová stejného typu a rozměrů a dále o stavební úpravu bytového 
jádra – nový obklad, dlažba, vana, sprchový  kout. Stavební úpravy budou provedeny na 
vlastní náklady žadatele. Tento souhlas nenahrazuje souhlas   stavebního úřadu a architektky  
města. 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. 1255/2004 (84/6a) 
9) Část pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice 
I. Ukládá 
majetkovému odboru  předat  celou záležitost týkající se přeplocení části pozemku p.č. 320/1 
v k.ú. Přední Ptákovice, tj. přeplocení  
- manželů Vladimíra a Ivany Petrželkových, Strak. o výměře cca 13 m2     a 
- pana Karla Diviše, Dany  Divišové, Lenky Divišové, Osek  o výměře cca 39 m2   
k vyřízení stavebnímu úřadu , z důvodu odstranění staveb na pozemku města. 
 
Usnesení č. 1256/2004 (84/6a) 
10) Technické služby Strakonice s.r.o., správa bytového hospodářství, Raisova 274, 
Strakonice  - plán oprav a údržby bytového fondu na rok 2005 
I. Souhlasí 
s předloženým Plánem  oprav a údržby bytového fondu TS Strak. s.r.o. na rok 2005 
 
12. Azylový dům – ubytování  
Usnesení č. 1257/2004 (85/2) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Ivana Kudrače 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru oznámit p. Kudračovi schválené usnesení 
 
13. Návrh rozpočtu na r. 2005 – pracovní materiál 
Usnesení č. 1258/2004 (84/10) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
finančnímu odboru zapracovat připomínky RM a následně předložit do RM 
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14. Vzdělávací centrum pro veřej. správu ČR, o.s.p. – žádost o použití znaku města Str. 
Usnesení č. 1259/2004 (84/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s použitím znaku města Strakonice v závěrečné zprávě projektu benchmarkingu v rámci účasti 
na „Národní konferenci kvality ve veřejné správě se zahraniční účastí“ ve dnech 8.-9.12.04 
 
15. Smlouva o dílo Mgr. Kadlčáková – Apple pie (p.r. – viadukt) 
Usnesení č. 1260/2004  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s Mgr. Kadlčákovou – Apple pie, Písek na zajišťování public 
relations – kanalizace viadukt Strak. a další akce města, na dobu určitou od 1.12.04 do 
31.8.05, za cenu 10.000,- Kč/měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Pavel      ing. Pavel Vondrys 
místostarosta       starosta 


