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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 104. jednání Rady města Strakonice 
konané 11.5. 2005 v kanceláři starosty 

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

          Mgr. Hadravová – vedoucí právního odboru 
 
Omluveni:    ing. Šíp, ing. Joza 
 
Program: 
 
1. MP - uzavření smlouvy na nákup výchovně-preventivního radaru pro měření rychlosti 
                                     Usnesení č. 382/2005 
2. Vyhodnocení výběrového řízení na zpracování regulačního plánu „Nad Vaněčků lomem“   
    a zpracování dokumentace ke změně územního plánu sídelního útvaru Strakonice 
                                     Usnesení č. 383/2005 
3. Smlouvy a dodatky smluv s obcemi – zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ 
                                     Usnesení č. 384/2005 
4. Použití části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů 
                                     Usnesení č. 385/2005 
5. Rozpočtová opatření č. 21 - 26 
                                     Usnesení č. 386/2005 
6. MěKS – vyhodnoc. VŘ na vyprac. prováděcí projektové dokumentace na přístavbu  MěDK 
                                     Usnesení č. 387/2005 
7. Majetkové záležitosti 
                  Usnesení č. 388/2005 – 395/2005 
8. TS ROZÁLIE – žádost o užití znaku města       
                                     Usnesení č. 396/2005 
9. Koník o.s., Strak. – stanovisko k podpoře dobrovolnického projektu             
                                     Usnesení č. 397/2005 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   104. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,45 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. 
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1. MP -uzavření smlouvy na nákup výchovně-preventivního radaru pro měření rychlosti 
Usnesení č. 382/2005 (104/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy mezi městem Strakonice a firmou ing. Petr Chábera, Strakonice na 
nákup 1ks výchovně-preventivního radaru pro měření rychlosti za celk. částku 103 400,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této dohody. 
 
2. Vyhodnocení výběrového řízení na zpracování regulačního plánu „Nad Vaněčků   
   lomem“ a zpracování dokumentace ke změně územního plánu sídelního útvaru Strak. 
Usnesení č. 383/2005 (104/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na zpracování regulačního plánu „Nad Vaněčků lomem“ 
a zpracování dokumentace ke změně územního plánu sídelního útvaru Strakonice 

1. pořadí – Ing. arch. Zbyněk Skala, Zámek 1, Strakonice 
2. pořadí – Ing. arch. Vladimír Děrda, Jírovcova 2, České Budějovice 
3. pořadí – Ing. arch. Stanislav Kovář, ÚP STUDIO, Jeremiášova 14, České Budějovice 

II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy o dílo s uchazečem na 1.místě a pověřuje starostu podpisem 
III. Souhlasí 
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši 149 900,- Kč z kapitoly celkové projekty 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje oznámit uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a  předložit 
smlouvu k podpisu 
 
3. Smlouvy a dodatky smluv s obcemi – zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ 
Usnesení č. 384/2005 (104/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
a/ s uzavřením smlouvy o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání (předškolák) do MŠ ve 
Strakonicích s obcí Nebřehovice od 1.9.2005, 
b/ s uzavřením dodatku ke smlouvě o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání (předškolák) 
s obcí Třebohostice, Sousedovice, Pracejovice a Němětice 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy a dodatků smluv o zařazení dítěte k předškolnímu 
vzdělávání (předškolák) 
III. Ukládá 
oddělení školství učinit kroky s tím související 
 
4. Použití části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů 
Usnesení č. 385/2005 (104/4) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje  ZM  
rozdělit část výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů ve výši  311 500,- Kč  takto: 
  50 000,- Kč -  příspěvek Okresnímu mysliveckému spolku Strakonice  
130 000,- Kč -  na příspěvky a granty pro kulturu 
131 500,- Kč -  na příspěvky a granty pro sport 
(v rozpočtu na rok 2005 – č. usnesení 588/ZM/2004 bylo již schváleno 1 200 000,- Kč : 
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                            200 tis. Kč – na příspěvky a granty  pro sport 
                            200 tis. Kč – na příspěvky a granty  pro  kulturu 

    800 tis. Kč – na dovybavení dětských hřišť ) 
 
5. Rozpočtová opatření č. 21 – 26 
Usnesení č. 386/2005 (104/7), (105/8) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje   
navýšení   přesun a navýšení rozpočtu o: 
RO č.  21  ve výši  150 000,- Kč 
Navýšení finančních prostředků  pro odbor Rozvoje -  Příspěvky pro sport - na  proplacení   
symbolického šeku , který byl předán  HC  Strakonice na uhrazení nákladů  spojených 
s pronájmem ledové plochy od STARZu v sezóně 2004/2005. 
Finanční prostředky budou poukázány na účet STARZu  na úhradu výše uvedených nákladů. 
RO bude  kryto z převodu finančních prostředků z provozu správního odboru.  
RO č. 22 ve výši 50 000,- Kč 
Dotace KÚ  pro  PO MěKS  na  SALVE CARITAS,SALVE VITA. 
RO č.  25  ve výši  50 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu odboru sociálního na úhrady výdajů spojených se zabezpečením pohřbů 
osamělých osob, které nemají dědice. 
RO bude  kryto z přesunu finančních prostředků z provozu správního odboru.  
II. Doporu čuje ZM ke schválení 
RO č. 23 ve výši 467 000,- Kč 
Dotace KÚ pro Šmidingerovu knihovnu  na zajištění regionálních funkcí. 
RO č. 24 ve ve výši  5 319 000,- Kč  
Dotace MMR na rekonstrukci kina OKO. 
RO č. 26 ve výši  480 000,- Kč  
„Zateplení tělocvičny TJ ČZ Strakonice“ – podíl na dotaci.  
Bude hrazeno z VHČ – bytové hospodářství 
III. Ukládá 
odboru finančnímu RO č. 21, 22 a 25 provést  a  RO č. 23, 24 a 26 předložit ke schválení ZM. 
 
6. MěKS – vyhodnocení VŘ na vypracování prováděcí projektové dokumentace na   
    přístavbu  MěDK 
Usnesení č. 387/2005 (104/6) 
Rada města po projednání 
1. Bere na vědomí  
předloženou informaci o hodnocení nabídek k  veřejné zakázce na vypracování prováděcí 
projektové dokumentace na přístavbu MěDK ve Strakonicích.  
 
7. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 388/2005 (104/5) 
1)  Žádost o souhlas s opravou (výměnou) inženýrských sítí na pozemku v majetku města 
Strakonice. Žadatel : Tomáš Maleč, Katovice v zastoupení Ing. Jiří Treybal, TMS projekt 
Strakonice, Žižkova 312, Strakonice.  
I. Souhlasí 
s opravou (výměnou) přípojek vody a kanalizace na pozemku v majetku města Strakonice 
parc.č. dle KN 1320/1 v k.ú. Strakonice.  
II. Souhlasí 
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s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 389/2005 (104/5) 
2) Pronájem NP v organizaci STARZ 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku p.č. 1224/1  k.ú. Strakonice v letním 
areálu Plaveckého stadionu Strakonice za účelem umístění nafukovací dětské atrakce, jedná 
se o pronájem části pozemku  o výměře cca 3x3 m. 
 
Usnesení č. 390/2005 (104/5a) 
1) Žádost o souhlas s uložením kabelu na pozemku v majetku města Strakonice  v souvislosti s 
realizací stavby „Strakonice, Dukelská-kabel NN, garáž pro p. Járu“. Žadatel: E.ON 
Distribuce, a.s., Lannova 205/16, České Budějovice. V zastoupení: ELEKTROINVEST 
STRAKONICE s.r.o. Palackého 113, Strakonice – projektová kancelář elektro.   
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN  640/2 v  k.ú. 
Strakonice, dle sazebníku.   
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.  
 
Usnesení č. 391/2005 (104/5a) 
2) Žádost o souhlas s uložením nového teplovodního potrubí v  na pozemcích v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 112/1 , p.č. dle KN 112/2, p.č. dle KN 122/1, p.č. dle KN 147/4 a p.č. 
dle KN 147/5  vše v katastrálním území Strakonice . Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., 
Komenského 59,  Strakonice . V zastoupení TENZA, a.s., Svatopetrská 7, Brno. 
I. Souhlasí 
s uložením teplovodního potrubí na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN 112/1, 
p.č. dle KN 112/2, p.č. dle KN 122/1, p.č. dle KN 147/4 a  p.č. dle KN 147/5  vše 
v katastrálním území Strakonice, dle sazebníku.   
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 392/2005 (104/5a) 
3) Žádost o souhlas s umožněním  opravy stávajícího teplovodního potrubí na pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 147/1 v katastrálním území Strakonice. Žadatel: 
Teplárna Strak. a.s., Komenského 59,  Strak. V zastoupení TENZA, a.s., Svatopetrská 7, Brno. 
I. Souhlasí 
s umožněním opravy stávajícího teplovodního potrubí ve stávající trase na pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 147/1  v katastrálním území Strakonice . 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 393/2005 (104/5a) 
4) Výběrové řízení na dodavatele stavby : „Bytový dům 12 Jezárky, Strakonice“ 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na realizaci stavby „Bytový dům 12 Jezárky, Strakonice“ : 
1. Jihospol,  a.s., Písecká 893, Strakonice, cena díla včetně DPH  34.646.787,- Kč.  
2. Kočí  a.s., K Lipám 132, Písek (36.989.820,-Kč) 
3. Stavební podnik Klatovy a.s., Dragounská 7, Klatovy 4 (37.518.297,-Kč) 
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II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem na 1. místě a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 394/2005 (104/5a) 
5) Žádost o souhlas s opravou ( výměnou ) stávající dešťové kanalizační  přípojky na pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1320/2 v k.ú. Strakonice. Žadatel: Eva Lucáková, 
Kapraďová, Praha ; Marie Vančurová, Boženy Němcové,  Nymburk  
RM v souvislosti s opravou dešťové kanalizační přípojky  pro objekt na pozemku p.č. dle KN  
st.199 v k.ú. Strakonice na Velkém nám. č.p. 143, Strakonice. 
I. Souhlasí 
s opravou ( výměnou ) stávající dešťové kanalizační přípojky na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN  1320/2 v  k.ú. Strakonice.   
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.  
 
Usnesení č. 395/2005 (104/5a) 
6) Žádost Mgr. Hrabákové  
I. Souhlasí 
s odečtením nákladů z nájemného v objektu Velké náměstí 141 ve Strakonicích paní Mgr. 
Hrabákové ve výši 116.218,- Kč  za  provedené  úpravy v objektu. 
II. Souhlasí 
s podnájmem části objektu Velké náměstí 141, Strakonice firmám: 
a) HK Sportswear s.r.o., Rabínova 854/14, Písek, do 30.6.05 
b) p. Vlasta Kudláčková, Řepice, Strak., do 30.6.05 
 
8. TS ROZÁLIE – žádost o užití znaku města       
Usnesení č. 396/2005 (104/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s užitím znaku města Strakonice na pamětních listech pro účastníky a při výzdobě sálu MěDK 
při celostátní soutěži Mistrovství ČR v country tancích dětí kategorie clogging, která 
proběhne ve dnech 14.-15.5.05 ve Strakonicích. Žadatel taneční skupina ROZÁLIE. 
 
9. Koník o.s., Strak. – stanovisko k podpoře dobrovolnického projektu            
Usnesení č. 397/2005 (104/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s doporučením města Strakonice Občanskému sdružení Koník – Dobrovolnického centra 
Strakonice, k financování projektu „Rozvoj dobrovolnictví prostřednictvím služeb 
dobrovolnického centra“, formou grantového programu nadace Adra, bez finanční spoluúčasti 
města 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 
 


