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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 91. jednání Rady města Strakonice 

konané 26.1. 2005 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:      5 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta  
                      ing. Pavel – místostarosta ; pí Tomšovicová, místostarostka  
                      členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička  

          Mgr. Hadravová – vedoucí právního odboru 
Omluveni:    ing. Šíp, PhDr. Říhová 
 
Program: 
 
1. Umístění vývěsní informační skříňky v N. Dražejově ( Zámečnictví Jiří Talián, Krušlov ) 
                            Usnesení č. 32/2005 
2. Provádění rozpočtových opatření radou města v rozsahu stanoveném ZM 
                            Usnesení č. 33/2005 
3. STARZ - jmenování zástupců do komise pro VŘ 
                            Usnesení č. 34/2005 
4. Přijetí daru pro ZŠ Dukelská 
                            Usnesení č. 35/2005 
5. Smlouva o spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Č.B. 
                            Usnesení č. 36/2005 
6. Příčné prahy 
                            Usnesení č. 37/2005 
7. Projekt regenerace sídliště Mír ve Strakonicích 
                            Usnesení č. 38/2005 
8. Počty l. tříd v ZŠ pro školní rok 2005-2006 
                            Usnesení č. 39/2005 
9. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM 
                            Usnesení č. 40/2005 
10. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
      opatřeních  k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
                            Usnesení č. 41/2005 
11. Majetkové záležitosti 
                     Usnesení č. 42/2005 – 48/2005 
12. Zápis ze sociální komise, rozdělení fin. prostředků  a umístění do DPD a DPS 
                            Usnesení č. 49/2005 
13. Provozní doba Městského informačního centra v roce 2005  
                            Usnesení č. 50/2005 
14. Umístění dětí z obcí do MŠ Lidická 
                            Usnesení č. 51/2005 
16. MěKS:  – VŘ na prováděcí projektovou dokumentaci na přístavbu MěDK 

       – VŘ na dodávku židlí pro divadelní uspořádání v MěKS 
                     Usnesení č. 52/2005 – 53/2005 
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Zahájení jednání 
   91. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,40 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že jsou přítomni 4 členové RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná. 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a po doplnění s tímto souhlasí. 
 
1. Umístění vývěsní informační skříňky v N. Dražejově ( Zámečnictví Jiří Talián, 
Krušlov ) 
Usnesení č. 32/2005 (91/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost pana Nováčka, člena osadního výboru Nový Dražejov a Virt, na zhotovení a 
zabudování 3 ks vývěsních skříněk a umístění dle požadavků. 
II. Souhlasí  
se zhotovením a zabudováním 1 ks vývěsní skříňky od firmy Zámečnictví Jiří Talián,  
Krušlov 9, v celkové ceně 34.058,- Kč s DPH  a jejím umístěním na autobusové zastávce na 
kraji Dražejova ve směru od Strakonic. 
Na základě dohody bude vývěsní skříňka  v celkové ceně 34.058,-Kč hrazena z rozpočtu 
správního odboru – položka 5169 – služby, která je finančně kryta 
III. Ukládá 
správnímu odboru zajistit splnění výše uvedeného usnesení  
 
2. Provádění rozpočtových opatření radou města v rozsahu stanoveném ZM 
Usnesení č. 33/2005 (91/2) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
a) schválit zvýšení rozsahu  provádění rozpočtových opatření v souladu s § 102 pís. a) zákona 
č. 128/2000, Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, radou města do výše 250 000,- 
Kč včetně 
b) schválit jednotlivé rozpočtové opatření provedené RM do 500 000,- Kč při řešení 
havarijních situací 
Zdůvodnění takto radou města přijatých rozpočtových opatření bude předloženo na 
následujícím zasedání zastupitelstva města a to s platností od 3.3. 2005.  
II. Ukládá 
odboru finančnímu předložit tento návrh k projednání nejbližšímu ZM 
 
3. STARZ - jmenování zástupců do komise pro VŘ 
Usnesení č. 34/2005 (91/3)  
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
za město Strakonice MVDr. Vondřičku a p. Váchu jako členy výběrové komise na zakázky: 
a) Plavecký stadion – rekonstrukce brodítek + terénní úpravy dle zákona č. 132/2004 
b) Výměna cirkulačních čerpadel dětských bazénků – Plavecký stadion  
Výběrová řízení se konají dne 1.2.05 v 8,00 hodin. 
 
4. Přijetí daru pro ZŠ Dukelská 
Usnesení č. 35/2005 (91/5) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s přijetím daru od firmy Schneider Electric – 4 ks počítačů Compaq včetně monitorů v ceně 
300,- Kč za jeden soubor. Celková hodnota daru činí 1.200,- Kč. 
II. Ukládá 
řediteli ZŠ Dukelská zaevidovat majetek dle Směrnic pro hospodaření s majetkem 
 
5. Smlouva o spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Č.B. 
Usnesení č. 36/2005 (91/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy 
 
6. Příčné prahy 
Usnesení č. 37/2005 (91/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
postup odboru dopravy jako orgánu státní správy při stanovení umístění příčných prahů na 
komunikacích. 
 
7. Projekt regenerace sídliště Mír ve Strakonicích 
Usnesení č. 38/2005 (91/7)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s projektem regenerace sídliště Mír ve Strakonicích 
II. Souhlasí 
se zadáním výběrového řízení na vypracování studie regenerace sídliště Mír ve Strakonicích  
III. Souhlasí  
s obesláním těchto firem: 

Ing. arch. Vladimír Děrda, Jírovcova 2, České Budějovice 
Ing. arch. Jan Rampich, Plánkova 1132, domov mládeže, 386 01 Strakonice 
Ing. arch. Roman Schmitt, Podsrpenská 139, 386 01 Strakonice 
Ing. arch. Zbyněk Skala, Ing. arch. Jan Zákostelecký, Zámek 1, 386 01 Strakonice 
UA Projekce, Ing. arch. Ťukalová, Boleslavova 30, České Budějovice 
ateliér Penta, Raisova 1004, 386 01 Strakonice 
Projektová kancelář Komplet, Písecká 893, 386 01 Strakonice 

IV. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky: 
Ing. Pavel Vondrys, Ing. Jaroslav Brůžek, Ing. arch. Marta Slámová, Ing. Jana Narovcová, 
Jaroslav Bašta 
a náhradníky: 
Zdeňka Tomšovicová, Ing. Václav Býček, Ing. Jaromír Zeman, Ing. Helena Ondrášková, Mgr. 
Robert Flachs 
V. Ukládá  
vedoucímu odboru rozvoje zajistit výběrové řízení 
 
8. Počty l. tříd v ZŠ pro školní rok 2005-2006 
Projednání tohoto bodu se zúčastnila p. Řezáčová 
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Usnesení č. 39/2005 (91/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
otevřít ve školním roce 2005-2006 maximálně tyto počty l. tříd v základních školách : 
Dukelská 3 třídy 
J. z Poděbrad  2 třídy 
F.L.Čelakovského 2 třídy 
Povážská – Povážská  2 třídy 
Povážská – Lidická 3 třídy 
II. Ukládá 
kanceláři tajemníka, oddělení školství učinit potřebné kroky s tím související 
HLASOVÁNO: pro 4 – schváleno 
 
9. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM 
Usnesení č. 40/2005 (91/11) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
schválit neuvolněným členům ZM podle § 84 odst. 2 písm. r, (§ 72 a 77 odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, obecní zřízení) v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 
697/2004  o měsíčních odměnách za výkon funkce členům ZM s platností od  1.1.2005 
členům RM                                                  ve výši 2 100,- Kč/měsíc 
předsedům výborů ZM a komisí RM          ve výši 1 920,- Kč/měsíc 
členům výborů ZM a komisí RM                ve výši 1 640,- Kč/měsíc 
členům ZM                                                  ve výši    700,- Kč/měsíc  
HLASOVÁNO: pro 4 – schváleno 
 
10. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
      omezujících opatřeních  k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 41/2005 (91/12, 12a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Str. k zabezpečení veřejného pořádku : 

a) 4. února 2005 – Maturitní ples – živá hudba – TOP BAND, pořádá Nadační fond 
Gymnázia Strakonice, Máchova 174 – v MěDK   dne 4. 2. 2005 od 22,00 hodin do 
3,30 hodin následujícího dne. 

b) 18. února 2005 – PLES ČTV – pořádá Klub sportovních rybářů Strakonice– 
živá hudba – SAFÍR, v Sokolovně Strakonice dne 18. 2. 2005 od 22,00 hodin do 
3,00 hodin následujícího dne. 

c) 25. února 2005 – Ples Měšťanského pivovaru –  živá hudba – DOMINO,  pořádá 
ZO NOS Měšťanský pivovar, Strakonice a.s. dne 25. 2. 2005 v Sokolovně 
Strakonice  od 22,00 hodin do 3,00 hodin následujícího dne. 

d) 4. března 2005 – PLES – živá hudba – SCÉNA – Jůzek, pořádá – Technické 
služby Strakonice s.r.o., Raisova 274, Strakonice dne 4. 3. 2005 v Sokolovně 
Strakonice od 22,00 hodin do 3,00 hodin následujícího dne. 

e) 19. března 2005 – IV. KOSMETICKÝ PLES – živá hudba – GOOD 
COMPANY, pořádá Salvete 1990, a.s., Kosmetická 450, Katovice v MěDK 
Strakonice dne 19. 3. 2005 od 22,00 hodin do 3,00 hodin následujícího dne. 

f) 3. 1. 2005 – 3. 1. 2006 – Herna VIKO, provozuje DAYTONA s.r.o., 
Čelakovského 1124 v provozovně Na Stráži č. 261 – reprodukovaná hudba TV a 
rádio denně od 22,00 hodin do 6,00 hodin. 
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a) 3. 1. 2005 – 3. 1. 2006 – Občerstvení u Vlků, Husova ulice č. 355, Strakonice – 
provozuje Jaroslava Kůgelová, reprodukovaná hudba TV  denně od 22,00 hodin do 
3,00 hodin. 

b) 3. 1. 2005 – 3. 1. 2006 – Restaurace Na Růžku, Husova ul. č. 375, Strakonice – 
provozuje Pavel Vlček, reprodukovaná hudba TV a rádio a to takto: 
PO – ČT 22,00 – 23,00 hodin, PÁ – SO 22,00 – 24,00 hodin, Ne 22,00 – 23,00 
hodin. 

c) 3. 1. 2005 – 3. 1. 2006 – restaurace JISKRA, ul. Dukelská č. 7, Strakonice II – 
provozuje Michal Vlček, reprodukovaná hudba TV a 1x rádio denně od 22,00 
hodin do 4,00 hodin. 

d) 3. 1. 2005 – 3. 1. 2006 – JAPAJO – Palackého náměstí., č. 102, Strakonice – 
provozuje JAPAJO s.r.o., Čelakovského 1124, Jaroslava Kůgelová, reprodukovaná 
hudba – věž – rádio a to: PO – ČT 22,00 – 24,00 hodin, PÁ – SO 22,00 – 2,00 
hodin, Ne 22,00 – 1,00 hodin.   

e) Celoroční provoz  - kavárna Café Spago, Bezděkovská 30, Strakonice – 
provozuje Balda, s.r.o. – Zátaví 57, okres Písek – reprodukovaná hudba vždy v 
pátek a v sobotu od 22,00 hodin do 24,00 hodin. 

HLASOVÁNO: pro 4 – schváleno 
 
11. Majetkové záležitosti 
Projednání těchto bodů se zúčastnila Ing. Narovcová 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 42/2005 (91/4) 
1) Miroslav Sivák, Velké náměstí č. 49, Strakonice – žádost o stavební úpravy v bytě 
I. Souhlasí  
se stavební úpravou bytu č. 3, v III. podlaží domu čp. 49, Velké náměstí Strakonice, 
spočívající ve výměně dlaždiček v koupelně a sociálního zařízení a výměny kuchyňské linky 
a obkladu v kuchyni. Stavební úpravy budou provedeny na vlastní náklady žadatele. Tento 
souhlas nenahrazuje souhlas  stavebního úřadu. V případě opuštění bytu  nájemcem, nájemci 
nevzniká právo na finanční kompenzaci. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude byt   
uveden do původního stavu. 
HLASOVÁNO: pro 4 – schváleno 
 
Usnesení č. 43/2005 (91/4) 
2) Mapový Informační Systém jižní Čechy (MIS)– umístění velkoplošných map v obcích a 
městech celých jižních Čech- instalace exteriérových vývěsních turistických map 
I. Revokuje 
usnesení číslo 732/2004 ze dne 23.6.2004.  
II. Souhlasí 
s pronájem pozemků v majetku města – pozemky budou určeny architektkou města (2 ks) , 
s tím že žádající firma přizpůsobí konstrukci předmětných vývěsných tur. map, mapovému 
systému, jež je již ve městě umístěn za cenu 2000,- Kč/rok na dobu určitou 10 let s firmou  
UNIOS CB spol. s r.o., Český Krumlov s tou podmínkou, že fa UNIOS CB spol. s r.o., Český 
Krumlov bude mapy průběžně aktualizovat a mapové nosiče udržovat. Nedodržení těchto 
podmínek je důvodem okamžité výpovědi. 
HLASOVÁNO: pro 4 – schváleno 
 
Usnesení č. 44/2005 (91/4) 
3) Parkovací fond města Strakonice – rok 2004   
I. Bere na vědomí 
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zprávu o stavu počtu čerpaných parkovacích míst v souvislosti s parkovacím fondem města 
Strakonice 
II. Souhlasí 
se zařazením 71 parkovacích míst do fondu parkovišť města Strakonice v souvislosti 
s realizací předmětných staveb dle zprávy o stavu počtu čerpání parkovacích míst fondu 
parkovišť města Strakonice. 
HLASOVÁNO: pro 4 – schváleno 
 
Usnesení č. 45/2005 (91/4) 
4) Žádost o povolení  sjezdu z místní komunikace p.č. dle KN 1269/1 v k.ú.  Dražejov u 
Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 1269/107 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic. Žadatel: Andel Ivan, Mládežnická 1240, Strakonice.  
I. Nesouhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace p.č dle KN 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
v majetku města Strakonice na pozemek žadatele pana Ivana Andela p.č. dle KN 1269/107  
v k.ú.Dražejov u Strakonic.  
HLASOVÁNO: pro 4 – schváleno 
 
- přišel MVDr. Vondřička 
 
Usnesení č. 46/2005 (91/4) 
5)  Žádost o souhlas s opravou ( výměnou ) stávající EI přípojky do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1320/2 v k.ú. Strakonice. Žadatel: Tran Quang Du, Soumarská 58, 
Volary. 
RM po projednání v souvislosti s realizací stavby objektu na pozemku  p.č. dle KN  st.257/1 
v k.ú. Strakonice v ul. Lidická, Strakonice.  
I. Souhlasí 
s opravou (výměnou) EI 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 . Investorem akce je  žadatel, pan  Tran Quang Du, 
Soumarská 58, Volary. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.  
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
Usnesení č. 47/2005 (91/4a) 
1) Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č.8004217919 - pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla v majetku města Strakonice pro r. 2005. 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 8004217919 s pojišťovnou Kooperativa a.s.  
na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel v majetku města pro r. 
2005 za cenu 153.857,-Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku.  
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
Usnesení č. 48/2005 (91/4b) 
1) Dotřiďovací linka s příslušenstvím – vyhlášení záměru na pronájem + pronájem 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem dotřiďovací linky s příslušenstvím ve Vydlabech 
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HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
12. Zápis ze sociální komise, rozdělení fin. prostředků  a umístění do DPD a DPS 
Usnesení č. 49/2005 (91/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 1. jednání sociální komise     
II. Schvaluje 
postup při přijímání žádostí, zařazování do pořadníku čekatelů a přidělování bytů v DPS 
III. Souhlasí 
s vyřazením žádostí o umístění v DPS z evidence: 
a/ slečny Mileny Hejtmánkové, nar. 1.8.1976, bytem Velké nám. 2, Strakonice a  
b/ pana Václava Hejlka, nar. 1.5.1978, bytem Trachtova 222, Strakonice.  
IV. Souhlasí 
s prodloužením smlouvy o nájmu bytu na jeden rok do 31.3.2006  
a/ slečně Miroslavě Traxmandlové, nar. 13.4.1979  
b/ panu Davidovi Šrámkovi, nar. 20.12.1983      
V. Souhlasí 
s umístěním do Domu s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, Strakonice  
a/ do bytové jednotky č. A31 p. Blaženy Jelínkové, nar.23.1.1929, bytem Husova 792, Strak. 
b/ do bytové jednotky č. C31 p.Evy Mrázové, nar. 1.3.1949, bytem Stavbařů 209, Strakonice   
c/ v případě nezájmu umístěných nebo při uvolnění další bytové jednotky/garsoniéry/  
náhradnice p. Venuše Vávrové, nar. 3.10.1945, bytem Plánkova 1104, Strakonice  
VI. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru  provést schválené usnesení 
VII. Pověřuje 
starostu města podpisem smluv o nájmu bytu v DPS 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
              
13. Provozní doba Městského informačního centra v roce 2005  
Usnesení č. 50/2005 (91/13) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s provozní dobou v MIC takto: 
mimo sezonu, tj. od 1. 1. 2005 do 30. 4. 2005 a od 1. 10. 2005 do 31. 12. 2005 takto: 
PO 8 – 16  
ÚT 8 – 16  
ST   8 – 18  
ČT 8 – 16  
PÁ 8 – 16 
SO  --- 
 
 
v sezoně, tj. od 1. 5. 2005 do 30. 9. 2005 takto: 
PO 8 – 18 
ÚT 8 – 18 
ST   8 – 18 
ČT 8 – 18 
PÁ 8 – 18 
SO 9 – 13     
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II. Ukládá 
Odboru rozvoje zajistit změnu označení provozní doby MIC na vstupních dveřích Městského 
úřadu – budovy bývalé IPB a zveřejnit tuto provozní dobu dle potřeby, např. v materiálech 
ATIC, Czech Tourism a JČCR.   
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
- odešel Ing. Pavel 
 
14. Umístění dětí z obcí do MŠ Lidická 
Usnesení č. 51/2005 (91/15) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
svěřit kanceláři tajemníka, oddělení školství, rozhodování o umístění dětí z okolních obcí do 
mateřských škol zřizovaných městem Strakonice 
HLASOVÁNO: pro 4 – schváleno 
 
15. MěKS: 
Projednání těchto bodů se zúčastnila p. Dresslerová 
A) VŘ na prováděcí projektovou dokumentaci na přístavbu MěDK 
Usnesení č. 52/2005 (91/17) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním výzvy – Veřejná zakázka k podání nabídky na vypracování prováděcí projektové 
dokumentace na přístavbu MěDK ve Strak. a s úhradou z prostředků určených na projekty 
II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky: 
členové        náhradníky 
Eva Dresslerová      Soňa Petříková 
Ing. Vondrys       Ing. Joza 
Ing.arch. Slámová      Jaroslav Houska 
Ing. Jaromír Zeman      Ing. Švehla 
Ing. Narovcová      Ing. Haiser 
Mgr. Hadravová – hlas poradní     
III. Ukládá  
ředitelce MěKS zajistit výběrové řízení 
HLASOVÁNO: pro 4 – schváleno 
 
 
 
 
 
 
 
B) VŘ na dodávku židlí pro divadelní uspořádání v MěKS 
Usnesení č. 53/2005 (91/18) 
I. Souhlasí 
po zapracování připomínek se zadáním zakázky – dodávka židlí pro divadelní uspořádání 
v Městském kulturním středisku se sídlem Mírová 831, Strakonice 
II. Souhlasí  
s obesláním těchto firem: 
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Žižka Zdeněk, Hábova 1518/26, Praha 5 
RIM – Praha,studio sedacího nábytku,Vinohradská 167, Praha 10 
Exbydo interier, Karlovarská 22, Plzeň 
SITAG Česká republika s.r.o., Krouna 322 
TON a.s.,Michaela Thoneta 148, Bystřice p. Hostýnem 
Firma Kadlec velkosklad ,ul. Holešovská 44, Bystřice p. Hostýnem 
Peška židle a křesla s.r.o.,Zelinářská 5, Plzeň 
III. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky: 
Eva Dresslerová, Petříková Soňa, p. Zdeňka Tomšovicová, Ing.  arch. Marta Slámová,  Eva 
Rabová 
a náhradníky: 
Ing.Nárovcová Jana, PhDr.Špecián Miroslav 
IV. Ukládá  
ředitelce MěKS zajistit výběrové řízení 
HLASOVÁNO: pro 4 – schváleno 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 


