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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 122. jednání Rady města Strakonice 
konané 9.11. 2005 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      6 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta 
                      ing. Pavel – místostarosta, pí Tomšovicová – místostarostka  

          členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, ing. Šíp 
                      ing. Tůma – tajemník  
 
Omluveni:   PhDr. Říhová  
 
Program: 
 
1. TS s.r.o. : A) Zvýšení odměny za správu nájemních jednotek        
                Usnesení č. 1000/2005 
                     B) Plán oprav a údržby bytového fondu na rok 2006           
                Usnesení č. 1001/2005 
2. Zadání zprac. projektové dokumentace na akci ,,Revitalizace a rozšíření Tůní u Hajské“ 
                Usnesení č. 1002/2005 
3. Mandátní smlouva k projektu „Metropolitní síť moderního města – Strakonice.net“ 
                Usnesení č. 1003/2005 
4. Azylový dům - ubytování 
                Usnesení č. 1004/2005 
5. Užití znaku města – samolepka na automobil  
                Usnesení č. 1005/2005 
6. Smlouva o dílo na zhotovení žádosti o grant z OP Rozvoj lidských zdrojů 
                Usnesení č. 1006/2005 
7. Majetkové záležitosti 
              Usnesení č. 1007/2005 – 1015/2005 
8. Rozpočtová opatření č. 104 – 107, 110 
                Usnesení č. 1016/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   122. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta ing. Pavel Vondrys v 15,40 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 6 členů RM, tudíž, že je usnášeníschopná. 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
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1. TS s.r.o. :  A) Zvýšení odměny za správu nájemních jednotek       
Usnesení č. 1000/2005 (120/1a) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
zvýšení odměny za správu nájemních jednotek na 143,- Kč/nj./měs, s  termínem od 1.11.2005 
 
B) Plán oprav a údržby bytového fondu na rok 2006           
Usnesení č. 1001/2005 (121/1/25) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s předloženým plánem oprav a údržby bytového fondu na rok 2006 
 
2. Zadání zprac. projekt. dokumentace na akci ,,Revitalizace a rozšíření Tůní u Hajské“ 
Usnesení č. 1002/2005 (122/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s přímým zadáním zpracování projektové dokumentace na akci ,,Revitalizace a rozšíření Tůní 
u Hajské“ 
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ATELIER Penta s.r.o., Raisova 1004, Strakonice, za 
projektovanou cenu 90 600 Kč 
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem příslušné smlouvy  
IV. Bere na vědomí 
že finanční částka za vypracování projektu bude z 80% kryta z grantového programu 
Jihočeského kraje a 20% uznatelných nákladů bude kryto z finančních prostředků ŽP z 
položky spoluúčast granty.  
 
3. Mandátní smlouva k projektu „Metropolitní síť moderního města – Strakonice.net“ 
Usnesení č. 1003/2005 (122/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí   
informaci o přípravě projektu „Metropolitní síť moderního města – Strakonice.net“, který 
bude kofinancován ze strukturálních fondů EU, operačního programu SROP, Priority 2 – 
Regionální rozvoj infrastruktury, Opatření 2.2 – Rozvoj informačních a komunikačních 
technologií v regionech 
II. Souhlasí   
s uzavřením Mandátní smlouvy na vykonávání činností organizačního, ekonomického a 
finančního poradenství, které jsou spojeny s funkcí manažera projektu „Metropolitní síť 
moderního města – Strakonice.net“, s Mgr. Helenou Kosovou, K. Chocholy 1255/13, České 
Budějovice. Cena díla je maximálně 148.750,- Kč vč. DPH. Finanční částka ve výši max. 
148.750,- Kč bude hrazena ze schváleného rozpočtu města – položky „Přípravné práce a 
konzultační činnost k žádostem o dotace“. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
4. Azylový dům - ubytování 
Usnesení č. 1004/2005 (122/3,8) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí   
s ubytováním  v Azylovém domě : 
- paní  Ilony  Totové  na dobu určitou od 1. 12. 2005  do  28. 2. 2006 
- slečny Moniky Švecové na dobu určitou od  10. 11. 2005  do  28. 2. 2006 
II. Ukládá  
sociálnímu odboru uzavřít předmětné smlouvy o nájmu bytu v Azylovém domě  
III. Pov ěřuje  
p. starostu podpisem smluv o ubytování  
 
5. Užití znaku města – samolepka na automobil  
Usnesení č. 1005/2005 (122/5) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s užitím znaku města Strakonice panem Romanem Winterem a Petrem Němečkem, 
Houbalova, Brno, na samolepkách, které budou moci být umístněny na zadní části automobilu 
poblíž SPZ  
 
6. Smlouva o dílo na zhotovení žádosti o grant z OP Rozvoj lidských zdrojů 
Usnesení č. 1006/2005 (122/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s podáním žádosti o grant z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 4.1 – 
„Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací“ na projekt zaměřený na 
vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Strakonice 
II. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o dílo na zhotovení žádosti o grant z Operačního programu Rozvoj 
lidských zdrojů, Opatření 4.1  – „Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a 
organizací“ s firmou KP projekt, s.r.o., České Budějovice. Cena díla je 40.000,- Kč bez DPH 
(47.600,- Kč včetně 19% DPH), termín ukončení díla je 16.12.2005. Finanční částka ve výši 
47.600,- Kč bude hrazena ze schváleného rozpočtu města – položky „Přípravné práce a 
konzultační činnost k žádostem o dotace“. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
7. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 1007/2005 (122/4) 
1) Žádost o souhlas s provedením dodatečné vrstvy z asfaltového betonu tl. 40–50 mm na 
vybudované komunikaci v rámci prováděné stavby „ZTV Dražejov – prodloužení komunikace 
v ulici Pod Hájovnou“ Žadatel: Ing. Petr Mikeš, Pod Hájovnou, Strakonice 
I. Souhlasí  
s provedením dodatečné vrstvy z asfaltového betonu (ABS) tl. 40–50 mm na vybudované 
komunikaci v rámci prováděné stavby „ZTV Dražejov – prodloužení komunikace v ulici Pod 
Hájovnou“ a zároveň o navýšení nivelety komunikace na pozemcích v majetku Města 
Strakonice 950/1, 1315/2, 949/2v k.ú. Dražejov u Strakonic. Tento souhlas nenahrazuje 
příslušné rozhodnutí odboru dopravy, týkající se povolení provedení dodatečné asfaltové 
vrstvy na komunikaci v ul. Pod Hájovnou 
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Usnesení č. 1008/2005 (122/4) 
2) Žádost o souhlas s uložením vodovodní přípojky  na pozemku v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 1334/1 v k.ú. Strakonice. Žadatel: Michaela Ředinová, Palackého nám.,  Strak 
I. Nesouhlasí 
s uložením vodovodní přípojky pro dům č.p. 293, Palackého nám. v St., na pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1334/1 v k.ú. Strakonice 
 
Usnesení č. 1009/2005 (122/4) 
3) Ukončení pronájmu NP – žádost p. Pavla Koubka  
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy uzavřené dne 20.11.2003 mezi městem Strakonice a p. Pavlem 
Koubkem, bytem Pod Hliničnou, Strakonice  na pronájem NP o výměře 75 m2 v objektu 
Zámku čp. 1 ve Strakonicích a sice dohodou ke dni 31.10.2005. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné dohody.  
 
Usnesení č. 1010/2005 (122/4) 
4) Záměr na pronájem NP v organizaci STARZ  Strakonice  
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem NP o výměře 60 m2 v objektu šaten v areálu plaveckého 
stadionu ve Strakonicích. 
 
Usnesení č. 1011/2005 (122/4) 
6) Pavla a Jan Čadkovi – žádost uložení kabelu NN pro připojení staveništního rozvaděče , do 
stávající podzemní chráničky uložené v komunikaci p.č. 1293/1  v k.ú. Dražejov u Strakonic - 
v majetku Města Strakonice. 
I. Souhlasí  
s provizorním napojením staveništního rozvaděče pro stavbu RD manželů Čadkových 
kabelovou přípojkou NN .Přípojka bude procházet stávající  podzemní chráničkou uloženou 
v komunikaci  p.č. 1293/1 - v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
 
Usnesení č. 1012/2005 (122/4a) 
1) RENGL, s.r.o., Liberec – dodatek k nájemní smlouvě uzavřené dne 1.4.2005 
I. Souhlasí 
se zapracováním následujících podmínek do nové nájemní smlouvy jež bude uzavřena 
s firmou RENGL s.r.o. na pronájem pozemků za účelem umístění a provozování 
plakátovacích ploch : v případě výlepu plakátů na kulturní a sportovní akce pořádané městem 
Strakonice a jeho řízenými organizacemi bude firma RENGL s.r.o. poskytovat 50 % slevu ze 
standardních cen výlepu plakátů ve Strakonicích a dále budou poskytovat 25 % slevu ze 
standardních cen výlepu plakátů ve všech ostatních městech ČR, kde společnost působí. 
V případech, kdy dojde k náhlé změně v programu bude mít pracovník města Strakonice 
možnost přes předmětné plakáty umístit přelepky sám a bez jakéhokoliv poplatku. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
Usnesení č. 1013/2005 (122/4a) 
2) Žádost o souhlas s opravou (výměnou) kanalizační přípojky  na pozemku v majetku města 
p.č. dle KN 1334/1 v k.ú. Strakonice pro dům č.p. 89, Palackého nám. ve Str. Žadatel: VAK 
JČ a.s., Strak. 
I. Nesouhlasí 
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s opravou (výměnou) stávající kanalizační  přípojky pro dům č.p. 89, Palackého nám. ve 
Strak, na pozemku v majetku města p.č. dle KN 1334/1 v katastrálním území Strakonice. 
 
Usnesení č. 1014/2005 (122/4a) 
3) Dohoda o umístění domovní předávací stanice (DPS) a vedení teplovodní přípojky  pro 
bytový dům  č. 12 na Jezárkách na pozemku p.č. 1371/1 v k.ú. Strak., s Teplárnou  Strak. a.s.  
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o umístění DPS a vedení teplovodní přípojky pro bytový dům č.12  na 
Jezárkách ve Strakonicích  na  pozemku p.č. 1371/1  s Teplárnou  Strakonice a.s. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
Usnesení č. 1015/2005 (122/4a) 
4) Žádost o uzavření dohody o zřízení stavby v souvislosti s přípravou realizace stavby: 
„Intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace“ (Kohézní fondy). Žadatel: ČR – Okresní 
bytový podnik v likvidaci, Strakonice 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o zřízení stavby v souvislosti s přípravou realizace stavby: „Intenzifikace 
ČOV a rekonstrukce kanalizace, Strakonice – D 21. Bezděkovská ulice“ s ČR – Okresní 
bytový podnik v likvidaci, Strakonice. Dohoda bude řešena bez finančních náhrad za zřízení 
stavby ani za nájem po dobu provádění stavby. 
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice k podpisu předmětné dohody 
 
8. Rozpočtová opatření č. 104 – 107, 110  
Usnesení č. 1016/2005 (122/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje    
navýšení a přesuny  rozpočtu o: 
RO č. 104 ve výši 44 650,- Kč 
Dotace KÚ  na lesní hospodářství – finanční  prostředky  za  I.pololetí   r. 2005. 
RO č. 105 ve výši 188  400,- Kč   
Dotace KÚ na lesní hospodářství  - výkon státní správy r. 2005. 
RO č. 106 ve výši  100 000,- Kč 
Doplatek dotace od Fondu  pro podporu kinematografie  - rekonstrukce kina OKO.  
RO č. 107 ve výši 250 000,- Kč 
Přesun fin. prostředků ve výdajích -  z oprav na školská zařízení na opravy správy budov.  
Finanční prostředky budou použity zejména na opravu střechy čp. 2. 
RO č. 110 v celkové výši 217 000,- Kč   
Navýšení příspěvku na provoz PO STARZ. 
90 000,- Kč - na opravu majetku, který byl poškozen při vloupání do PS   
55 000,- Kč - na zakoupení dvou ventilátorů do haly TJ Č    
72 000,- Kč – na zakoupení a instalaci náhradního zdroje el. energ. do haly TJ ČZ  
Rozpočtové opatření bude kryto z přeplněných správních  poplatků.  
II. Ukládá 
odboru finančnímu schválená RO č. 104 – 107, 110  provést  
     
ing. Pavel Vondrys      Zdeňka Tomšovicová 
starosta       místostarostka 
 


