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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 92. jednání Rady města Strakonice 
konané 2.2. 2005 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      6 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta  
                      ing. Pavel – místostarosta ; pí Tomšovicová, místostarostka  
                      členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová  

          Mgr. Hadravová – vedoucí právního odboru 
 
Omluveni:    ing. Šíp 
 
Program: 
 
1. Uzavření  smlouvy o sběru, odvozu a likvidaci směsného komunálního odpadu (SKO) mezi    
    městem Strakonice a TS Strakonice s.r.o.        
                            Usnesení č. 54/2005 
2. Uzavření smlouvy s TS Str. s.r.o. o sběru, odvozu a likvidaci SKO pro JSDH obce Strak.  
                            Usnesení č. 55/2005 
3. Návrh pravidel pro zařazování dětí do MŠ       
                            Usnesení č. 56/2005 
4. Návrh smlouvy o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání -  pro okolní obce  
                            Usnesení č. 57/2005 
5. Rozšíření bezdrátového akustického systému varování obyvatelstva (Habeš) 
                            Usnesení č. 58/2005 
6. Užití znaku města – soubor pohlednic se znaky měst      
                            Usnesení č. 59/2005 
7. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v MŠ      
                            Usnesení č. 60/2005 
8. Výše úplaty za předškolní vzdělávání   
                            Usnesení č. 61/2005 
9. MP: A) Uzavření dohody o odběru PHM       
                            Usnesení č. 62/2005 
            B) Uzavření smlouvy na nákup vozidla pro potřeby MP       
                            Usnesení č. 63/2005 
            C) Uzavření smlouvy o skupinovém připojištění strážníků pro rok 2005  
                            Usnesení č. 64/2005 
10. Rozpočtové opatření č. 3          
                            Usnesení č. 65/2005 
11. Majetkové záležitosti         
                    Usnesení č. 66/2005 – 67/2005 
12. Ukončení nájmu bytu dohodou – Blažena Jelínková 792/Str.I    
                            Usnesení č. 68/2005 
13. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících  
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      opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    
                            Usnesení č. 69/2005 
14. Zápis z 1. jednání Komise pro kulturu a CR      
                            Usnesení č. 70/2005 
 
Zahájení jednání 
   92. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,45 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 6 členů RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná. 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
 
1. Uzavření  smlouvy o sběru, odvozu a likvidaci směsného komunálního odpadu (SKO)   
mezi městem Strakonice a TS Strakonice s.r.o.      
Usnesení č. 54/2005 (92/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o sběru, odvozu a likvidaci směsného komunálního odpadu (SKO) 
s Technickými službami Strakonice s.r.o., Raisova 274, Strakonice, jedná se o 1 kontejner 
(dvůr MěÚ) za cenu 15.312,- Kč vč. DPH/1rok 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o sběru, odvozu a likvidaci směsného komunálního odpadu 
(SKO) v předloženém znění. 
 
2. Uzavření smlouvy s TS Str. s.r.o. o sběru, odvozu a likvidaci SKO pro JSDH obce   
    Strakonice 
Usnesení č. 55/2005 (92/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s Technickými službami Strakonice s.r.o., Raisova 274, Strakonice o 
sběru, odvozu a likvidaci směsného komunálního odpadu na hasičských zbrojnicích  Jednotek 
dobrovolných hasičů obce Strakonice, jedná se o 3ks popelnic (ul. Sokolovská, Modlešovice, 
Př. Ptakovice) za smluvní cenu 888,- Kč vč. DPH/1 popelnice/1 rok 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem této smlouvy. 
 
3. Návrh pravidel pro zařazování dětí do MŠ       
Usnesení č. 56/2005 (92/2) 
Rada města po projednání 
I. Ruší  
Pravidla pro ředitelky pro zařazování dětí do MŠ, která byla platná od 1.9.2004 – usnesení 
RM č. 921/2004 bod IV. 
II. Souhlasí 
po zapracování připomínek RM, s návrhem Pravidel pro zařazování dětí do mateřských škol 
s platností od 7. února 2005 
III. Doporu čuje 
ředitelkám MŠ postupovat při zařazování dětí v souladu s Pravidly pro zařazování dětí do MŠ 
od 7.2.2005 
 
4. Návrh smlouvy o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání -  pro okolní obce  
Usnesení č. 57/2005 (92/3) 
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Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s návrhem Smlouvy o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání (poslední rok před 
zahájením povinné školní docházky – předškolák) a s jejím zasláním okolním obcím, které 
nejsou zřizovateli mateřské školy. 
II. Ukládá 
oddělení školství učinit kroky s tím související 
 
5. Rozšíření bezdrátového akustického systému varování obyvatelstva (Habeš) 
Usnesení č. 58/2005 (92/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s rozšířením bezdrátového akustického systému varování obyvatelstva "Habeš" (VISO 401) o 
dva hlásící body 
II. Souhlasí 
s  uzavřením smlouvy mezi Městem Strakonice a  firmou VEGACOM, a.s., Šenovská 30/434, 
Praha 8 – Ďáblice na jeho instalaci za cenu 66. 828,- Kč (včetně DPH) 
III. Pov ěřuje 
starostu města Ing.Pavla Vondryse jejím podpisem  
 
6. Užití znaku města – soubor pohlednic se znaky měst      
Usnesení č. 59/2005 (92/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s užitím znaku města Strakonice firmou Jiří Směšný – SPRINT made in publicity,                  
U Panelárny 6B, Olomouc. Firma hodlá vydat sérii pohlednic pro Jihočeský kraj – u 
jednotlivých pohlednic bude hlavním motivem foto a znak obce s tím, že budou poukázány 3 
ks souborů pohlednic MěÚ k archivaci 
 
7. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v MŠ      
Usnesení č. 60/2005 (92/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o příspěvku za umístění dětí v MŠ s obcí Sousedovice od 1.9.2004 
(netýká se předškolních dětí, které budou řešeny dle nové legislativy) 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o příspěvku za umístění dětí v MŠ s obcí Sousedovice 
 
8. Výše úplaty za předškolní vzdělávání   
Usnesení č. 61/2005 (92/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
základní částku výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách. Základní částka 
úplaty je stanovena od 1.2.2005 do 31.8.2005 ve výši 250,- Kč za měsíc. 
Úplata za předškolní vzdělávání dítěte, které nedocházelo do MŠ ani l den příslušného 
kalendářního měsíce je stanovena ve výši 50 % základní částky za měsíc. 
Úplata za předškolní vzdělávání dítěte, které docházelo do MŠ nejvýše 5 kalendářních dnů 
v měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte je stanovena ve výši 250,- 
Kč za měsíc. Výše úplaty je ve všech mateřských školách stejná. 
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9. MP: 
A) Uzavření dohody o odběru PHM       
Usnesení č. 62/2005 (92/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody pro odběr PHM pro služební vozidla Městské policie Strakonice u firmy 
Verold Strakonice s. r. o. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této dohody. 
 
B) Uzavření smlouvy na nákup vozidla pro potřeby MP       
Usnesení č. 63/2005 (92/10a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy mezi Městem Strakonice a firmou Verold Strakonice s. r. o. na nákup 
vozidla Fabia Combi, Ambiente 1,2 pro potřeby Městské policie Strakonice za konečnou 
částku 299 200,- Kč. Cena vozidla dle nabídky - 309 200,- Kč. Od této částky bude odečtena 
cena 10 000,- Kč za vozidlo Š-Favorit, které bude dáno protiúčtem. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
C) Uzavření smlouvy o skupinovém připojištění strážníků pro rok 2005  
Usnesení č. 64/2005 (92/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o skupinovém připojištění strážníků pro rok 2005 u Pojišťovny České 
spořitelny, za podmínek totožných, jako v r. 2004 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy. 
 
10. Rozpočtové opatření č. 3         
Usnesení č. 65/2005 (92/13) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  ke schválení 
RO č. 3  ve výši  250 000,- Kč 
Navýšení příspěvku na provoz PO STARZ -  na havárii – oprava střechy sauny a poškozeného 
podhledu v  ochlazovně sauny. – (Žádost STARZu přiložena). RO bude kryto z prostředků 
z minulých let. 
II. Ukládá  
finančnímu odboru RO č. 3 předložit do nejbližšího ZM. 
 
11. Majetkové záležitosti         
Rada města po projednání 
Usnesení č. 66/2005 (92/14) 
1) Uplatnění inflačního koeficientu u pronajatých NP a pozemků v majetku města Strakonice   
I. Souhlasí  
s neuplatněním inflačního koeficientu v roce 2005 u nájemců nebytových prostorů a pozemků 
v majetku města Strakonice, kteří měli uhrazeny k 31.12.2004 všechny finanční závazky vůči 
městu a jím zřízených organizací (tj. nejen závazky plynoucí z nájemního poměru k NP) 
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Usnesení č. 67/2005 (92/14a) 
1) Eliška Strnadová, Strakonice – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Strakonice a paní Eliškou Strnadovou, 
Stavbařů 210, Strakonice, dohodou ke dni 28.2.2005, za předpokladu předchozího uhrazení 
všech finančních závazků vůči městu Strakonice. Současně pověřuje starostu podpisem 
předmětné smlouvy. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 726/4 v k.ú. N. Strakonice 
 
12. Ukončení nájmu bytu dohodou – Blažena Jelínková, Str.I    
Usnesení č. 68/2005 (92/15) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
souhlasit v souladu s ust. § 710 odst. 1) oz. s dohodou o ukončení nájemního vztahu k bytové 
jednotce  o vel. 1+2, č.b. 004 v I. patře domu č.p. 792 v ul. Husova  ve Strakonicích I., s  paní   
Blaženou Jelínkovou s tím, že dohoda nabývá účinnosti patnáctým dnem po faktickém 
nástupu nájemce do ústavu sociální péče pro dospělé občany – domova důchodců /domova – 
penzionu pro důchodce nebo do Domu s pečovatelskou službou, ve Strakonicích.   
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému uzavřít s paní Blaženou Jelínkovou dohodu o 
ukončení účinnosti smlouvy o nájmu bytu a pověřuje starostu jejím podpisem.   
 
13. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
      omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 69/2005 (92/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Str. k zabezpečení veřejného pořádku  

a) 5. února 2005 – 7. reprezentační ples ČLK – živá hudba, diskotéka –pořádá 
Česká lékařská komora, MUDr. Ivo Horný, Okresní nemocnice v MěDK 
Strakonice  dne 5. února 2005 od 22,00 hodin do 4,00 hodin následujícího dne. 

b) 18. února 2005 – Maturitní ples– živá hudba FATIMA, DJ David – pořádá 
SOU a OU Zvolenská 934, Strakonice v MěDK dne 18. 2. 2005 od 22,00 hodin do 
3,00 hodin následujícího dne. 

c) 5. března 2005 – Společenský večer– živá hudba SAFÍR – pořádá ČZ ŘETĚZY, 
s. r.o. Tovární 202, Strakonice v Sokolovně Strakonice dne 5. 3. 2005 od 22,00 
hodin do 3,00 hodin následujícího dne. 

d) Od 1. února 2005 – do 28.2.05  - DANCE CLUB INFERNO  - reprodukovaná 
taneční hudba, provozuje M-HAI PLUS s.r.o., Žerotínova 483/1, České 
Budějovice v Dance clubu INFERNO, Spojařů 1254, Strakonice – denně a to 
takto: Všední dny: 22,00 – 3,00 h. ; Pátky, soboty, svátky: od 22,00 – 5,00 h. 

 
14. Zápis z 1. jednání Komise pro kulturu a CR      
Usnesení č. 70/2005 (92/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
II. Souhlasí 
s navrženým rozdělením finančních prostředků na kapitole „Příspěvky a granty na kulturu“. 



 6

III. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 7 000,- na akce pro děti pořádané DDM Strakonice 
v období leden – červen 2005. 
IV. Souhlasí 
s prezentací města Strakonice na veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze (17. – 20. 
2. 2005) ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu za cenu Kč 19 500,--. 
V. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 20 000,- VOŠ a SPŠ Strakonice, na zajištění pobytu 
studentů z IJsselsteinu ve Strakonicích. 
VI. Souhlasí 
se zněním navrženého textu pro desku Na Dubovci : „Na paměť padlým a trpícím za svobodu, 
demokracii a lidská práva“ 
Rada města po projednání a hlasování neschválila v bodu VII. navržené usnesení: 
rozdělení Komise pro kulturu a cestovní ruch na dvě samostatné komise – Komisi pro kulturu 
a Komisi pro cestovní ruch, s navrženou náplní činnosti obou komisí a se složením členů 
komisí. 
 
 
 
 
 
 
   
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 
 


