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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 102. jednání Rady města Strakonice 
konané 27.4. 2005 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      5 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta  
                      pí Tomšovicová- místostarostka 
                      členové RM: MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová, ing. Joza  

          Mgr. Hadravová – vedoucí právního odboru 
 
Omluveni:    ing. Pavel – místostarosta, ing. Šíp 
 
Program: 
 
1. Rozpočtová opatření č. 16 a 17 
                                     Usnesení č. 332/2005 
2. Smlouva o poskytnutí příspěvku na administraci Programu obnovy venkova 
                                     Usnesení č. 333/2005 
3. Stravování účastníků soutěže v programování v ZŠ Dukelská 
                                     Usnesení č. 334/2005 
4. Obec Radošovice – smlouva o zařazení dítěte do MŠ  
                                     Usnesení č. 335/2005 
5. Oznámení o ukončení hospodářské činnosti ZŠ Dukelská 
                                     Usnesení č. 336/2005 
6. Oznámení týkající se uveřejnění I. etapy oficiálních stránek města Strakonice 
                                     Usnesení č. 337/2005 
7. Dodatek č. 2 ke smlouvě s Fondem pro podporu kinematografie – rekonstrukce kina Oko  
                                     Usnesení č. 338/2005 
8. JK-KÚ – smlouva o poskytnutí finančních prostředků 
                                     Usnesení č. 339/2005 
9. Majetkové záležitosti 
                  Usnesení č. 340/2005 – 349/2005 
10. Zápis ze sociální komise, rozdělení finančních prostředků 
                                     Usnesení č. 350/2005 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   102. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,40 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že jsou přítomni 4 členi RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná. 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
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1. Rozpočtová opatření č. 16 a 17 
Usnesení č. 332/2005 (102/2) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
přesun a navýšení   rozpočtu o: 
RO č. 16 ve výši  52 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků ve výdajích  na položce vody a to z odboru správního na odbor 
majetkový. 
RO č. 17 ve výši  10 000,- Kč 
Navýšení finančních prostředků  na investice MP – nákup automobilu. Schválený rozpočet 
byl ve výši 300 000,- Kč  cena nového automobilu je ve výši 309 200,- Kč.  
Rozpočtové opatření bude kryto z odprodeje starého automobilu. 
II. Ukládá  
Finančnímu odboru RO č. 16 a 17  provést. 
 
2. Smlouva o poskytnutí příspěvku na administraci Programu obnovy venkova 
Usnesení č. 333/2005 (102/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí příspěvku na administraci Programu obnovy venkova (č. 
smlouvy DSD/OREI/014/05) mezi městem Strakonice (jakožto příjemcem příspěvku) na 
straně jedné a Jihočeským krajem (jakožto poskytovatelem příspěvku) na straně druhé. 
Příspěvek je ve výši 137.700,- Kč.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
3. Stravování účastníků soutěže v programování v ZŠ Dukelská 
Usnesení č. 334/2005 (102/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se stravováním (v ŠJ Dukelská) účastníků celostátního finále soutěže v programování, které se 
uskuteční v ZŠ Dukelská, ve dnech 29.4. až 1.5.05, za cenu potravin. 
II. Ukládá 
oddělení školství učinit kroky s tím související 
 
4. Obec Radošovice – smlouva o zařazení dítěte do MŠ  
Usnesení č. 335/2005 (102/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
a/ s uzavření smlouvy o příspěvku za umístění dětí v MŠ od 1.4.2005 s obcí Radošovice. 
b/ s uzavřením smlouvy o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání (poslední rok před 
zahájením povinné školní docházky – předškolák) v MŠ ve Strakonicích od 1.4.2005 s obcí 
Radošovice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem těchto smluv 
III. Ukládá 
oddělení školství učinit kroky s tím související 
 
5. Oznámení o ukončení hospodářské činnosti ZŠ Dukelská 
Usnesení č. 336/2005 (102/6) 
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Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
oznámení ředitele ZŠ Dukelská o ukončení vedlejší hospodářské činnosti ve školní jídelně ke 
dni 31.3.2005 
 
6. Oznámení týkající se uveřejnění I. etapy oficiálních stránek města Strakonice 
Usnesení č. 337/2005 (102/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z internetové komise konané 30. 3. 2005  
II. Bere na vědomí 
uveřejnění I. etapy oficiálních internetových stránek města Strakonice na adrese 
www.strakonice.net, do které spadá vstupní stránka a prezentace informačního centra. 
 
7. Dodatek č. 2 ke sml. s Fondem pro podporu kinematografie – rekonstrukce kina Oko  
Usnesení č. 338/2005 (102/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace na projekt „Celková 
rekonstrukce kina Oko St.“ se Státním fondem ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie 
(jakožto poskytovatelem účelové dotace). Účelová dotace je ve výši 1.000.000,- Kč.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedeného dodatku smlouvy 
 
8. JK-KÚ – smlouva o poskytnutí finančních prostředků 
Usnesení č. 339/2005 (102/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy s Jihočeským krajem, České Budějovice, na poskytnutí příspěvku ve 
výši 50.000,- Kč, na konání mezinárodního hudebního festivalu „Salve Caritas, Salve Vita“ 
ve Strakonicích, ve dnech 27.-29.4.05  
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
9. Majetkové záležitosti 
 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 340/2005 (102/8) 
1) Rekonstrukce  povrchu  tělocvičny  ZŠ  Jezárky 
I. Rozhodla   
zadat rekonstrukci povrchu tělocvičny ZŠ Jezárky  firmě  A SPORT  s.r.o.  PRAHA  za  cenu 
525 151,- Kč  včetně DPH.    
II. Pověřuje 
starostu  podpisem   smlouvy. 
 
Usnesení č. 341/2005 (102/8) 
2) MŠ A.B. Svojsíka, stavební  úpravy sociálního zařízení.  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky, těmto dodavatelům: 
1. VKS , M. Vacík   Strakonice 
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2. ZNAKON a.s.  Sousedovice 
3. SALVETE  s.r.o. Strakonice 
4. JIŘÍ URBÁNEK, stav.  firma, Strakonice  
II. Jmenuje 
členy a předsedu hodnotící komise ve složení:     předseda:   p.Tomšovicová   
členové      : ing. Narovcová, p. Houska, p. Němejcová  /ředitelka  MŠ /, ing.  Haiser 
náhradníci : ing. Vondrys, Mgr. Hadravová, ing. Švehla, Bc. Srb 
III. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkovému zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
                                                                                                                  
Usnesení č. 342/2005 (102/8) 
3)  Rekonstrukce  kuchyně MŠ  Holečkova  413,  Strakonice"  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky, těmto dodavatelům: 
1. VKS, M. Vacík   Strakonice 
2. ZNAKON a.s.  Sousedovice 
3. ŘEMESLA  AZ  s.r.o. Strakonice  
4. STAVOSPOL  s.r.o. Těšovice  
II. Jmenuje 
členy a předsedu hodnotící komise ve složení:     předseda:  p.Tomšovicová   
členové      : ing. Narovcová, p. Houska, p. Němejcová  /ředitelka  MŠ /, ing.  Haiser 
náhradníci : ing. Vondrys, Mgr. Hadravová, ing. Švehla, Bc. Srb 
III. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkovému zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
Usnesení č. 343/2005 (102/8) 
4)  Výběrové řízení na projektanta prováděcí projektové dokumentace stavby „Lokalita 
Jelenka Strakonice“ 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele projektu stavby „Komunikace a inženýrské sítě 
průmyslové zóny na Jelence ve Strakonicích“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, 
těmto dodavatelům:  

1. Ing. Pavel Bláha, Katovice 
2. Atelier Penta  s.r.o. Strakonice 
3. Komplet , Ing. Neumitka   Strakonice 
4. Ing. Miloš Polanka, Projektový ateliér, Plánkova 1132, Strakonice 
5. Ing. Richard Matějček, KPS – REAL, a.s., Voříškova 822, Klatovy 

II. Jmenuje 
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členy a předsedu hodnotící komise ve složení: 
1. předseda  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen Ing. Jana Narovcová  
3. člen Ing. Václav Býček  
4. člen Ing. Oldřich Švehla  
5. člen Ing. Miloš Haiser 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Bc. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
4. náhradník Zdeněk Nikodém 
5. náhradník Jaroslav Houska 

III. Ukládá 
vedoucí odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky 
 
Usnesení č. 344/2005 (102/8a) 
1) Uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č.ZZ100502716 s E.ON 
Distribuce a.s. 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č.ZZ100502716 s E-ON Distribuce, a.s. o přeložce zařízení distribuční 
soustavy z důvodu stavby žadatele : „Strakonice – Strojařů – rekonstrukce komunikace“. 
Stávající zařízení  1 x kabel VN 22kV a 2 x kabel NN 0.4kV bude demontováno a nahrazeno 
novým umístěným v nové trase. 
II. Souhlasí  
se zaplacením podílu oprávněných nákladů na provedení přeložky ve výši 233.600 Kč. První 
splátka ve výši 15 % z kalkulované částky tj.36.000 Kč je splatná do 15 dnů po podpisu této 
smlouvy na účet provozovatele DS. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy č.ZZ100502716. 
 
Usnesení č. 345/2005 (102/8a) 
2) Pronájem NP v organizaci STARZ 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem NP o výměře 30 m2 v prostoru 1. podlaží haly TJ ČZ 
Máchova 108, Strakonice (s využitím šaten a soc. zařízení). 
II. Souhlasí  
s pronájmem NP o výměře 30 m2 v prostoru 1. podlaží (s využitím šaten a soc. zařízení) haly 
TJ ČZ Máchova 108, Strakonice panu Antonínu Moravcovi na dobu 29 dnů, za nájemné ve 
výši 2.000,- Kč/měsíc, organizací STARZ je navrhováno  roční nájemné ve výši 24.000,- Kč 
(v částce je zahrnuto nájemné, topení, paušální částka za el. energii, vodu a pronájem 
šatnových prostor) .  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 346/2005 (102/8a) 
3) Žádost p. Václava Januse, nájemce objektu Otavská 272 v Novém Dražejově  
I. Nesouhlasí 
se zpětným odečtením částky (v žádné výši) z nájemného v objektu Otavská 272 v Novém 
Dražejově panu Václavu Janusovi za 10 let provozu knihovny ve výše uvedeném objektu.  
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Usnesení č. 347/2005 (102/8a) 
4) Žádost o umožnění opravy kanalizační přípojky na pozemku  v majetku města Strakonice 
k domu v ulici Želivského čp. 376 na stavební parcele p.č. dle KN st.480 v k.ú. Strakonice.  
Žadatel: JUDr. Jiří Lehečka, Sídliště 1. máje, Strakonice 
I. Nesouhlasí 
s umožněním opravy kanalizační přípojky v ulici Želivského na pozemku v majetku města 
Strak. p.č. dle KN 574/23 v k.ú. Str. k domu čp. 376 na parcele p.č. dle KN st.480 v k.ú. 
Strak, z důvodu nově opravené komunikace (před rekonstrukcí byli všichni majitelé 
přiléhajících nemovitostí vyzýváni k provedení obdobných oprav) 
 
Usnesení č. 348/2005 (102/8a) 
5) Výběrové řízení na projektanta dokumentace stavby „Rekonstrukce – Zastřešení 
házenkářského hřiště“ 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele projektu stavby „Rekonstrukce – Zastřešení 
házenkářského hřiště“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům:  

1. STA, Strakonice 
2. Komplet , Ing. Neumitka   Strakonice 
3. Redis, Ing. Hornych, Volyně 

II. Jmenuje 
členy a předsedu hodnotící komise ve složení: 

1. předseda  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen Ing. Jana Narovcová  
3. člen Ing. Eva Krausová 
4. člen p. Zdeněk Nikodem 
5. člen Ing. Miloš Haiser 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Bc. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Petra Procházková 
4. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
5. náhradník Jaroslav Houska 

III. Ukládá 
vedoucí odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky 
 
Usnesení č. 349/2005 (102/8a) 
6)  Věcné břemeno pro město Strakonice 
I. Souhlasí 
se zřízením věcného břemene pro město Strakonice, spočívajícího v právu chůze a jízdy po 
pozemku 168/2 v k.ú. Strakonice (vlastnictví Jihočeského kraje) za účelem přístupu 
k pozemku 168/3 v k.ú. Strakonice a zadní části domu na pozemku p.č. 168/1 v k.ú. 
Strakonice. Věcné břemeno se zřizuje bezplatně. 
 
10. Zápis ze sociální komise, rozdělení finančních prostředků 
Usnesení č. 350/2005 (102/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 2. jednání sociální komise     
II. Souhlasí 
s poskytnutím finančních příspěvků z rozpočtu města těmto organizacím: 
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a) Středisko výchovné péče, Ellerova 160, Strakonice – 5.000,- Kč / víkendové aktivity/ 
b) Oblastní charita, Sousedovice 40, Strakonice – 10.000,- Kč / úhrada vody, plynu, 

elektřiny/ 
c) Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, Stavbařů 213, Strakonice – 25.000,- 

Kč /stacionární služby, počítačový klub, půjčovna pomůcek – úhrada režijních nákladů 
prostor/ 

d) Sdružení zdravotně postižených v ČR, OV, Stavbařů 213, Strakonice – 40.000,- /úhrada 
režijních nákladů / 

e) Občanské sdružení POLIDON, Kosmonautů 1266, Strakonice – 50.000,- Kč /úhrada 
nájmu a energií/ 

f) Svaz diabetiků ČR, ÚO Strakonice – 5.000,- Kč / na edukačně prev. pobyt, rehabilitační 
plavání, rehabilitační cvičení, rehab. výchovnou činnost, organizační činnost/ 

g) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Stavbařů 213, Strakonice – 10.000,- Kč / úhrada 
nájmu a na režijní náklady/ 

h) Občanské sdružení KONÍK, Heydukova 349, Strakonice – 23.000,- /úhrada nájmu/  
i) Středisko rané péče, Jizerská 4, České Budějovice – 2.000,- Kč / úhrada pohonných hmot 

– pro potřeby dítěte s trvalým bydlištěm ve  Strakonicích/   
j) Občanské sdružení PREVENT- Cesta poznání, Krátká 20, Strakonice – 20.000,- Kč / 

úhrada materiálu/ 
k) Občanské sdružení PREVENT – Krizové a kontaktní centrum, Krátká 20, Strakonice  - 

70.000,- Kč / úhrada nájmu a energií/ 
l) Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Stavbařů 213, Strakonice – 10.000,- Kč / 

úhrada nájmu/ 
III. Ukládá  
sociálnímu odboru provést schválené usnesení  
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 


