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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 87. jednání Rady města Strakonice 

konané 8.12. 2004 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:      5 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta  
                      ing. Pavel – místostarosta ; pí Tomšovicová, místostarostka  
                      členové RM: MVDr. Vondřička, ing. Joza, ing. Šíp  
           Mgr. Hadravová, vedoucí právního odboru 
 
Omluveni:    PhDr. Říhová, ing. Seknička – tajemník  
 
 
Program: 
 
1. Azylový dům - ubytování 
                 Usnesení č. 1379/2004 – 1380/2004 
2. Rozpočtové opatření č. 132, 134 
                            Usnesení č. 1381/2004 
3. Pořízení DDHM 
                            Usnesení č. 1382/2004 
4. Příspěvek Pedagogicko-psychologické poradně Strakonice 
                            Usnesení č. 1383/2004 
5. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací 
                            Usnesení č. 1384/2004 
6. Návrh sportovní komise na rozdělení finančních prostředků 
                            Usnesení č. 1385/2004 
7. DPS – přidělení bytu 
                            Usnesení č. 1386/2004 
8. Uzavření smlouvy s firmou SOVT – RADIO s.r.o. na dodávku radiostanic pro JSDHO Str. 
                            Usnesení č. 1387/2004 
9. Veřejnoprávní smlouvy – města Vodňany, Blatná 
                            Usnesení č. 1388/2004 
10. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM 
                            Usnesení č. 1389/2004 
11. Příspěvek pro MŠ (RO č. 135) 
                            Usnesení č. 1390/2004 
12. Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 1391/2004 – 1396/2004 
13. Oprava usnesení č. 440/2004 z 62. RM konané dne 14.4.2004 
           bez č. usnesení 
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Zahájení jednání 
   87. 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. 
 
1. Azylový dům - ubytování 
Usnesení č. 1379/2004 (87/1) 
Rada města po projednání 
A) I. Nesouhlasí  
s ubytováním  v Azylovém domě pana Milana Kardy  
II. Ukládá  
oznámit panu Milanovi  Kardovi schválené usnesení 
 
Usnesení č. 1380/2004 (87/1) 
B) I . Souhlasí  
s ubytováním paní Dagmary Tomanové a jejích dětí Kláry Podskálské, Martina Matějky, 
Diany Matějkové do Azylového domu na dobu určitou od 10.12.2004 do 28.2.2005.  
II. Ukládá   
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování na dobu určitou od 10.12.2004 do 28.2.2005. 
III. Pov ěřuje 
pana starostu podpisem smlouvy o ubytování v Azylovém domě 
 
2. Rozpočtové opatření č. 132, 134 
Usnesení č. 1381/2004 (87/2) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM ke schválení : 
RO č. 132 ve výši 11 000 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu o státní dotaci na akci“ Rekonstrukce – kino Oko“.  
RO č.  134 ve výši 891 200,- Kč 
Navýšení výdajů na akci „ Odvodnění viaduktu , Strakonice“ 
Rozpočtové opatření bude v příjmech  kryto z přeplněné DPH. 
II. Ukládá 
odboru finančnímu RO č. 132 a 134 předložit ke schválení nejbližšímu ZM. 
 
3. Pořízení DDHM 
Usnesení č. 1382/2004 (87/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
MŠ Strakonice, Lidická ul. – s pořízením DDHM  

– kopírovacího  stroje pro středisko  Holečkova 413 v hodnotě do 20 000,- Kč 
– okružní pilka pro všechna střediska v hodnotě do 4 000,- Kč 
Pořízení bude hrazeno částečně z provozu a částečně z fondu rezervního 

 
4. Příspěvek Pedagogicko-psychologické poradně Strakonice 
Usnesení č. 1383/2004 (87/4) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s poskytnutím příspěvku Pedagogicko-psychologické poradně Strakonice na opravu zasouvací 
stěny. 
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5. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací 
Usnesení č. 1384/2004 (87/5) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje    
doplnění odpisových plánů dlouhodobého hmotného majetku podle předložených návrhů 
těchto příspěvkových organizací: 

- ZŠ F. L. Čelakovského  
- STARZ 

 
6. Návrh sportovní komise na rozdělení finančních prostředků 
Usnesení č. 1385/2004 (87/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 9.jednání sportovní komise ze dne 30.11.2004. 
II. Souhlasí 
s převedením finančních prostředků ve výši 10 000,- Kč z grantu pro tělovýchovu a sport na 
kapitolu sport. 
III. Souhlasí 
a) s vyplacením příspěvků následujícím sportovním oddílům a klubům: 
TJ ČZ Strakonice – oddíl házené – nájem tělocvičny na ligová mistrovská utkání  8 700,- Kč 
SK Strakonice 1908 – ml. přípravka „A“ – halový turnaj v kopané      1 500,- Kč 
b) s poskytnutím příspěvku ZŠ dle počtu tělocvičen na vybavení školních tělocvičen 
sportovním materiálem. 
  ZŠ F. L. Čelakovského      14 000,- Kč 
  ZŠ Povážská        14 000,- Kč 
  ZŠ Poděbradova         7 000,- Kč 
  ZŠ Dukelská          7 000,- Kč 
s tím, že finanční prostředky jsou účelově vázány a ukládá odboru rozvoje podat zpětně 
informaci do RM  
IV. Souhlasí 
s vyplacením příspěvků z prostředků grantu na tělovýchovu a sport: 
TJ Dražejov – oddíl kopané – na dovybavení  hřiště (míče, sítě)   10 000,- Kč 
V. Nesouhlasí 
s vyplacením příspěvků z prostředků grantu na tělovýchovu a sport: 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Strakonice – na akce pořádané v rámci veřejně 
prospěšného projektu              5 000,- Kč 
 
7. DPS – přidělení bytu 
Usnesení č. 1386/2004 (87/8) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení č. 1265/2004 ze dne 24.11.2004  v části týkající se přidělení bytu C23 p. Boženě 
Merrellové , Strakonice 
II. Souhlasí  
s přidělením bytu v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, Strakonice :č. C23 - p. 
Jiřině Vackové, a p. Josefovi Vackovi, Strakonice a uzavřením smlouvy o nájmu bytu od 
1.1.2005  
III. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválené usnesení 
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IV. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, 
Strakonice  
 
8. Uzavření smlouvy s firmou SOVT – RADIO s.r.o. na dodávku radiostanic pro 
JSDHO Strakonice 
Usnesení č. 1387/2004 (87/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou SOVT-RADIO s.r.o. IČ 47238810 , Mokrého 202, Vodňany, 
na dodávku radiostanic pro JSDHO Strakonice dle přiložené nabídky za cenu 89 538,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem smlouvy. 
 
9. Veřejnoprávní smlouvy – města Vodňany, Blatná 
Usnesení č. 1388/2004 (87/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody č.1, jejíž předmětem je úprava doby, po kterou bude Městský úřad města  
Strakonice vykonávat ve správním obvodu města Vodňany přenesenou působnost svěřenou 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném obecním úřadům obcí 
s rozšířenou působností zákonem č. 587/2004 Sb., o zrušení civilní služby a o změně a zrušení 
některých souvisejících zákonů a přenesenou působnost svěřenou obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném obecním úřadům obcí s rozšířenou působností 
zákonem č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
II. Souhlasí   
s uzavřením dohody č.1, jejíž předmětem je úprava doby, po kterou bude Městský úřad města  
Strakonice vykonávat ve správním obvodu města Blatná přenesenou působnost svěřenou 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném obecním úřadům obcí 
s rozšířenou působností zákonem č. 587/2004 Sb., o zrušení civilní služby a o změně a zrušení 
některých souvisejících zákonů a přenesenou působnost svěřenou obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném obecním úřadům obcí s rozšířenou působností 
zákonem č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem výše uvedených dohod 
 
10. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM 
Usnesení č. 1389/2004 (87/10) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit na základě § 72 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a nařízení vlády č. 591/2004 Sb. ze 
dne 24.11.2004, kterým se stanoví členům zastupitelstev výše další odměny ve druhém 
pololetí roku 2004, s poskytnutím další odměny neuvolněným členům zastupitelstva za II. 
pololetí 2004. Další odměna bude poskytnuta ve výši 25 % částky, kterou by jim jinak bylo 
možno poskytnout. 
 
11. Příspěvek pro MŠ (RO č. 135) 
Usnesení č. 1390/2004 (87/11) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
a) s navýšením příspěvku pro mateřské školy o 49.500,- Kč na nákup hraček takto :  
MŠ U Parku 5.400,- Kč 
MŠ Čtyřlístek 5.400,- Kč 
MŠ A.B.Svojsíka 6.800,- Kč 
MŠ Lidická 26.800,- Kč 
ZŠ a MŠ Povážská 5.100,- Kč 
b) oprava vrat na dopravním hřišti ZŠ Poděbradova  10.000,- Kč 
Rozpočtové opatření bude kryto přesunem finančních prostředků z výdajů školství : 
18.500,- Kč ze služeb a materiálu 
41.000,- Kč z dopravního hřiště 
Skutečné náklady u těchto položek byly nižší než se předpokládalo. 
 
12. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 1391/2004 (87/12) 
1) Žádost o souhlas s opravou ( výměnou ) napojení stávající kanalizační přípojky na 
pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 612/14 v k.ú. Nové Strakonice  ke stávajícím 
objektům na pozemcích žadatele p.č. dle KN st.384, st.384/1, st.384/2, st.384/3, 612/1, 612/10 
v k.ú. Nové Strakonice. Žadatel: Jana a Zdeněk Melicharovi, Strakonice.   
I. Souhlasí 
s opravou ( výměnou ) napojení stávající kanalizační přípojky na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 612/14 v k.ú. Nové Strakonice  ke stávajícím objektům na pozemcích 
žadatele p.č. dle KN st.384, st.384/1, st.384/2, st.384/3, 612/1, 612/10 v k.ú. Nové Strakonice. 
Investorem akce jsou Jana a Zdeněk Melicharovi, Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.  
 
Usnesení č. 1392/2004 (87/12) 
2) Převod movitého majetku  
I. Souhlasí 
s převodem následujícího movitého majetku:  
a) z organizace ZŠ a MŠ Povážská Strakonice do organizace ZŠ Poděbradova   Strakonice: 
- školní stůl č. 6 – 17 ks pořiz. cena á 1.332,85 Kč  
- školní stůl č. 5 – 3 ks pořiz. cena á 1.217,- Kč  
- školní stůl č. 4 – 1 ks pořiz. cena á 1.195,- Kč  
- školní židle č. 5 – 16 ks pořiz. cena á 510,- Kč  
- školní židle č. 4 – 27 ks pořiz. cena á 505,30 Kč  
Majetek pro ZŠ a MŠ Povážská nevyužitelný, v ZŠ Poděbradova bude dále využíván. 
b) z Městského úřadu Strakonice do organizace STARZ  Strakonice: 
- stůl – 8 ks pořiz. cena á 1.066,- Kč  
Jedná se o stoly ze zasedací místnosti, které byly nahrazeny novým nábytkem, pro MÚ 
nevyužitelné, v organizaci  STARZ Strakonice budou využity.  
 
Usnesení č. 1393/2004 (87/12) 
3) Řešení nemovitostí  nutných pro výstavbu Severního dopravního oblouku - Daniela 
Kotrčová, Strakonice. 
I. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení č. 610/ZM/2001 ze dne 12.12.2001, usn.č. 702/ZM/2002 -bod I ze dne 
24.4.2002,  usn.č. 68/ZM/2003 ze dne 26.2.2003 a usn.č. 440/ZM/2004 ze dne 16.6.2004.  
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II. Doporu čuje ZM  
souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a vlastní kupní smlouvy a to 
nejdříve po realizaci stavby severního dopravního oblouku s pí. Danielovu Kotrčovou, 
Strakonice, jejímž předmětem je pozemek st.p. č. 508  o výměře 403 2, stavba č.p. 383 
nacházející se na pozemku st.p.č.508 , pozemek parc.č. 545/2 o výměře  515 m2 a část 
pozemku parc.č.č. 545/3 o výměře cca 661 m2, vše v k.ú. Strakonice. Do smlouvy budou 
zapracovány tyto podmínky: 
- závazek pí. Kotrčové nepřevést a nezatížit nemovitosti (např. zřídit věcné břemeno, zástavní 

právo apod.), které jsou předmětem kupní smlouvy do doby uzavření vlastní kupní smlouvy 
s městem Strakonice a tento závazek bude zajištěn smluvní pokutou. 

- po podpisu budoucí kupní smlouvy bude uhrazena záloha doplatku do hodnoty převáděných 
nemovitostí ve výši 1,780.000,-Kč. 

- v případě, že nedojde k realizaci stavby severního dopravního oblouku do r. 2015, dojde 
k převodu nemovitostí st.p.č. 508 a budova č.p. 383 na tomto pozemku, pozemků parc.č. 
545/2 a 545/3, vše v k.ú. Strakonice na město Strakonice. Kupní cena za uvedené 
nemovitosti činí 1,814.599,-Kč, přičemž záloha činí 1,780.000,-Kč. 

Daň z převodu nemovitostí uhradí město Strakonice. 
III. Doporu čuje ZM 

    souhlasit s tím, že smlouva o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku parc.č. 1371/52 o 
výměře 795 m2 v k. ú. Strakonice (Jezárka), jejíž uzavření bylo schváleno usnesením ZM č. 
702/ZM/2002 bod III dne 24.4.2002, nebude obsahovat žádné ustanovení upravující termín 
zahájení a dokončení stavby rodinného domu na tomto pozemku. 
 
Usnesení č. 1394/2004 (87/12) 
4) Řešení nemovitostí  nutných pro výstavbu Severního dopravního oblouku – Jiří Dvořák, 
Strakonice,  
I. Doporučuje ZM  
revokovat usnesení č. 290/ZM/2003. 
 
Usnesení č. 1395/2004 (87/12) 
5) Postoupení práv a povinností ze smlouvy o výstavbě uzavřené s paní  Danielou Laiblovou, 
Strakonice  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit  s postoupením práv a povinností plynoucích ze Smlouvy o výstavbě půdního bytu 
v domě č.p. 203 v ul. Klostermannova uzavřené dne 18.8.2004 mezi městem Strakonice a 
Danielou Laiblovou, na manželé Kateřinu Preisovou, Strakonice a p. Františka Preise,  
Strakonice.  
 
Usnesení č. 1396/2004 (87/12) 
6) Žádost o úhradu daně z převodu nemovitostí 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s úhradou daně z převodu nemovitostí v návaznosti na usnesení. č. 
364/ZM/2004.(Výkup pozemků v souvislosti s akcí „ Odvodnění Viaduktu“) 
 
13. Oprava usnesení č. 440/2004 z 62. RM konané dne 14.4.2004 
„Smlouva o užívání softwarového produktu Fenix a smlouva o servisu produktu Fenix“ 
bez č. usnesení 
Rada města po projednání 
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I. Opravuje 
chybně uvedenou částku u smlouvy o užívání softwarového produktu na : 266.179,20 Kč 
včetně DPH 19%. (u původní částky napsané v usnesení č. 440/2004 nebyla započítána 
implementace v hodnotě 40.460,- Kč vč. DPH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 


