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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 89. jednání Rady města Strakonice 
konané 5.1. 2005 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      7 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta  
                      ing. Pavel – místostarosta ; pí Tomšovicová, místostarostka  
                      členové RM: ing. Joza, ing. Šíp, PhDr. Říhová, MVDr. Vondřička  

          ing. Seknička – tajemník 
 
 
Program: 
 
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování jednostupňového prováděcího projektu    
   „Cyklostezka a stezka pro pěší – Podskalí“ 
                            Usnesení č. 01/2005 
2. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v MŠ – obec Slaník 
                            Usnesení č. 02/2005 
3. Majetkové záležitosti 
                            Usnesení č. 03/2005 
4. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících    
    opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
                            Usnesení č. 04/2005 
5. Rozpočtová opatření č. 151 – 152 a č. 01, 02 
                            Usnesení č. 05/2005 
6. Platové tarify ředitelů ZŠ a MŠ zřizovaných městem Strakonice 
                            Usnesení č. 06/2005 
7. Zápis z 8. jednání Komise pro kulturu a CR      
                            Usnesení č. 07/2005 
8. Zakázka na zpracování regulačního plánu „Nad Vaněčků lomem“ ve Strakonicích   
   a zpracování dokumentace ke změně územního plánu sídelního útvaru Strakonice  
                            Usnesení č. 08/2005 
9. Měšťanský pivovar Strakonice a.s: 

A) Odstoupení člena DR a.s. 
B) Výběrové řízení na ředitele a.s.                               Usnesení č. 09/2005 
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Zahájení jednání 
   89. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,40 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 7 členů RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná. 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a po doplnění s tímto souhlasí. 
 
 
 
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování jednostupňového prováděcího projektu    
   „Cyklostezka a stezka pro pěší – Podskalí“ 
Usnesení č. 01/2005 (89/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou STA, projektový ateliér, v.o.s., Zámek 1, 
Strakonice, na vypracování jednostupňového prováděcího projektu „Cyklostezka a stezka pro 
pěší – Podskalí“– změna termínu plnění 
II. Ukládá 
odboru rozvoje  předložit dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo k podpisu a pověřuje 
starostu jejím podpisem 
 
2. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v MŠ – obec Slaník 
Usnesení č. 02/2005 (89/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o příspěvku za umístění dětí v MŠ s obcí Slaník od 1. 1. 2005 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o příspěvku za umístění dětí v MŠ s obcí Slaník 
 
3. Majetkové záležitosti 
Usnesení č. 03/2005 (89/3) 
Rada města po projednání 
1) Uzavření smlouvy s JČE, as. na připojení nového rezervovaného příkonu pro 26 parcel 
v lokalitě Na Muškách 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č. 47-04-PI-0507 s JČE a.s. na připojení nového rezervovaného příkonu 
v hodnotě hlavního jističe 3x25 A pro 26 ks parcel v lokalitě Na Muškách ve Strakonicích (U 
studánky a Strojařů, Strakonice 2) a zaplacení podílu odběratele na úhradě oprávněných 
nákladů za připojení, který činí 299.592,- Kč (až do pojistkové skříně v pilíři na hranici 
parcely) 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy č. 47-04-PI-0507 
 
4. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
  omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 04/2005 (89/4) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Str. k zabezpečení veřejného pořádku  

a) 21. ledna 2005 - Maturitní ples – živá hudba – Experiment, pořádá Josef Beneš, VOŠ 
a SPŠ Strakonice, Želivského 291 v Sokolovně Strakonice dne 21. 1. 2005 od 22,00 
hodin do 3,00 hodin následujícího dne. 
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b) 18. února 2005 – Posádkový ples – živá hudba CROSS + DISCO Mareš, pořádá – VÚ 
4312 Strakonice v PDA VÚ 4312 Strakonice dne 18. 2. 2005 od 22,00 hodin do 2,00 
hodin následujícího dne.  

c) 25. února. 2005 – Narozeninová oslava – koncert kapel dle seznamu, pořádá Vadlejch 
Josef, Strakonice v hospodě „HABEŠ“ dne 25. 2. 2005 od 22,00 hodin do 2,00 hodin 
následujícího dne. 

 
5. Rozpočtová opatření č. 151 – 152 ; č. 01, 02 
Usnesení č. 05/2005 (89/5) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
RO  č. 151 ve výši 20  800,- Kč 
Dotace KÚ na činnost dobrovolných hasičských sborů obcí Jihočeského kraje. 
RO č. 152 ve výši 11 120,- Kč 
Finanční příspěvek  KÚ  na hospodaření v lesích .  
Výše uvedená rozpočtová opatření již byla zapracována do rozpočtu roku 2004. 
RO č. 01 do výše 150 000,- Kč 
JSDHO družstvo Str. II – oprava motorové části a jeho příslušenství auta CAS 25 Liaz. 
Prováděcí firma je Avia servis J. Hanuš, Strakonice 
Bude hrazeno z prostředků z minulých let 
RO č. 02 ve výši 100 000,- Kč  
Dar na pomoc lidem postižených nedávnou přírodní katastrofou v jihovýchodní Asii. Bude 
hrazeno z prostředků z minulých let 
II. Doporu čuje ZM  
schválit  poskytnutí peněžitého daru ve výši 100.000,- Kč na pomoc lidem postižených 
přírodní katastrofou v jihovýchodní Asii. Finanční prostředky budou poukázány na konto 
organizace „Člověk v tísni“.  
III. Ukládá 
finančnímu odboru výše uvedená RO provést  
 
6. Platové tarify ředitelů ZŠ a MŠ zřizovaných městem Strakonice 
Usnesení č. 06/2005 (89/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předloženou úpravu platových tarifů ředitelů škol a předškolních zařízení zřizovaných 
městem Strakonice od 1.1.2005  
II. Ukládá 
kanceláři tajemníka – oddělení školství zpracovat pro ředitele základních a mateřských škol 
zřizovaných městem Strakonice nové platové výměry platné od 1.1.2005 
 
7. Zápis z 8. jednání Komise pro kulturu a CR      
Usnesení č. 07/2005 (88/21) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 8. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
II. Souhlasí 
s prezentací města v lednovém vydání časopisu COT na ¼ str. za cenu 8 000,- Kč + 19% 
DPH.  
III. Souhlasí 
s prezentací města v únorovém vydání časopisu TTG na 1/8 str. za cenu  Kč 5 500,- Kč + 



 4

19% DPH. 
IV. Nesouhlasí 
s prezentací města v publikaci Kam ve městech firmy P.F. Art. 
V. Rozhodla 
o zaslání výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle ust. § 49b) zákona č. 
199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na tisk publikace Vlastivědný 
sborník – III. dílu za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto zájemcům: 
Blatenská tiskárna; Inpress a.s. – Č. Budějovice; PB tisk Příbram; Libertas Praha; Jihočeské 
tiskárny –Č. Budějovice; Tiskárna Posekaný Č. Budějovice; Tiskárna Hemala – Dobešice u 
Písku; Agentura Lucie, M. Zevl, Vimperk 
VI. Jmenovala 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
předseda: PhDr. Ivana Říhová 
členové: zástupce vedení, p. Kolář, PhDr. Špecián, Mgr. Parkosová, sl. Kůsová 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Křiváčková, p. Šorna, 
MUDr. Hálová 
VII. Rozhodla 
o přímém zadání grafického zpracování publikace Vlastivědný sborník – III. díl a 
předtiskových prací firmě Petr Kolář,  Horažďovice. 
VIII. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na grafické zpracování a předtiskové práce publikace Vlastivědný 
sborník – III. díl s firmou Petr Kolář, Horažďovice za cenu 68 740,- Kč + DPH. 
 
8. Zakázka na zpracování regulačního plánu „Nad Vaněčků lomem“ ve Strakonicích   
  a zpracování dokumentace ke změně územního plánu sídelního útvaru Strakonice  
Usnesení č. 08/2005 (85/19) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním výběrového řízení na zpracování regulačního plánu „Nad Vaněčků lomem“ ve 
Strak. a zpracování dokumentace ke změně územního plánu sídelního útvaru Strakonice.  
II. Souhlasí  
s obesláním těchto firem: 
Ing. arch. Vladimír Děrda, Jírovcova 2, České Budějovice 
Ing. arch. Jan Rampich, Zvolenská 37, Strakonice 
Ing. arch. Roman Schmitt, ateliér A 32, spol. s r.o., Pernerova 11, Praha 8 
UA Projekce, Ing. arch. Štěpánka Ťukalová, Boleslavova 30, České Budějovice 
Ing. arch. Zbyněk Skala, Ing. arch. Jan Zákostelecký, Zámek 1, Strakonice 
III. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro hodnocení nabídek zakázky: 
Ing. Pavel Vondrys, Jaroslav Bašta, Ing. arch. Marta Slámová, Ing. Helena Ondrášková, Ing. 
Jana Narovcová 
a náhradníky: Ing. Pavel Pavel, Mgr. Robert Flachs, Ing. Václav Hejpetr, Ing. Jaroslav 
Brůžek, Ing. Jaromír Zeman 
IV. Ukládá  
vedoucímu odboru rozvoje zajistit výběrové řízení 
 
9. Měšťanský pivovar Strakonice a.s: 

A) Odstoupení člena DR a.s. 
B) Výběrové řízení na ředitele  a.s.                                

Usnesení č. 09/2005  
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Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
a) odstoupení Ing. Karla Sekničky z funkce člena DR akciové společnosti Měšťanský pivovar 
Strakonice a.s. s tím, že výkon jeho funkce končí dnem 5.1. 2005 
b) informaci o ukončení výběrového řízení na ředitele Měšťanského pivovaru Strakonice, a.s. 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 


