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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 124. jednání Rady města Strakonice 
konané 23.11. 2005 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      5 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta 
                      pí Tomšovicová – místostarostka  

          členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová 
                      ing. Tůma – tajemník  
 
Omluveni:   ing. Pavel – místostarosta, ing. Šíp 
Program: 
1. MP – Program prevence kriminality „Partnerství   
                Usnesení č. 1046/2005 
2. Azylový dům – ubytování 
                Usnesení č. 1047/2005 
3. Rozpočtová opatření č. 111 - 113 
                Usnesení č. 1048/2005 
4. Návrh rozpočtu na rok 2006 
                Usnesení č. 1049/2005 
5. Výroční zprávy o činnosti základních škol a Inspekční zpráva MŠ U Parku 
                Usnesení č. 1050/2005 
6. Smlouva o poskytnutí grantu na akci: „Nákup ochranných pomůcek pro členy zásahové   
    jednotky SDH  obce Strakonice“ 
                Usnesení č. 1051/2005 
7. Sml. o poskyt. grantu na akci „Oprava hasičského vozidla Karosa CAS 25 LIAZ K-101“ 
                Usnesení č. 1052/2005 
8. Smlouva o dílo - zpracování žádosti o grant z Programu Iniciativy Společenství   
    INTERREG IIIA ČR –  Svobodný stát Bavorsko 
                Usnesení č. 1053/2005 
9. Obecně závazná vyhláška města Strakonic O místním poplatku za provoz systému   
    shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
                Usnesení č. 1054/2005 
10. Distribuce a  prodej stolního kalendáře 2006 města Strakonice („Rok stromu“)  
                Usnesení č. 1055/2005 
11. Majetkové záležitosti 
              Usnesení č. 1056/2005 – 1070/2005 
12. MŠ U Parku – čerpání investičního fondu 
                Usnesení č. 1071/2005 
13. MŠ Lidická – nákup DDHM – čerpání rezervního fondu 
                Usnesení č. 1072/2005 
14. Muzeum stř. Pootaví – žádost o finanční příspěvek na pořádání adventních trhů 
                Usnesení č. 1073/2005 
15. Pověření k činění úkonů v trestním stíhání – poškozování majetku města  
                Usnesení č. 1074/2005 
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Zahájení jednání 
   124. 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 usnášeníschopná. 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
 
 
1. MP – Program prevence kriminality „Partnerství   
Usnesení č. 1046/2005 (124/1) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit předložený projekt prevence kriminality, na základě kterého bylo požádáno o dotaci 
z programu „Partnerství“ na MV ČR 
II. Ukládá  
MP předložit k projednání do ZM  
 
2. Azylový dům – ubytování 
Usnesení č. 1047/2005 (124/3) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s ubytováním  v Azylovém domě  pana Jana Vsiváka a jeho syna Lakasze Vsiváka 
II. Ukládá  
sociálnímu odboru  sdělit rozhodnutí  RM p. Janu Vsivákovi v p.Lukaszi Vsivákovi 
III. Souhlasí  
s prodloužením ubytování  
a/ Jaroslava  Irdzy  od 1.12.2005 do 31.1.2006 
b/ Marie Irdzové od 1.12.2005 do 31.1.2006  
c/ Kateřiny Pohlotkové od 1.12.2005 do 31.12.2006  
IV. Ukládá  
sociálnímu odboru uzavřít dodatek smlouvy o prodloužení ubytování  s výše uvedenými  
V. Pověřuje  
p. starostu  podpisem předmětných dodatku ke smlouvám o ubytování 
 
3. Rozpočtová opatření č. 111 - 113 
Usnesení č. 1048/2005 (124/5,a) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO č.  111 ve výši 70 000,- - Kč 
Navýšení položky výdajů  MIC   –   nákup zboží. RO bude kryto z přeplněných  příjmů MIC 
za rok 2005. 
RO č.  113 ve výši  150  000,- - Kč 
Přesun finančních prostředků ve výdajích majetkového odboru - z položky vratky kupních cen 
bytů  na položku  pojištění majetku města .  
II. Doporu čuje ZM  
ke schválení 
RO č. 112 v celkové výši  300 000,- Kč 
Zvýšení příspěvku PO MěKS na provoz – kompenzace přijatého nájemného z nebytových 
prostor a odvedeného na účet Města Strakonice – příspěvek bude navýšen dle skutečně 
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odvedeného nájemného  na příjmový účet města. (Kompenzace PO byla řešena usnes. 
č.637/ZM/2005 dne 22.6.2005) 
III. Ukládá 
odboru finančnímu schválené RO č. 111 a 113 provést a RO č. 112 předložit ke schválení ZM  
 
4. Návrh rozpočtu na rok 2006 
Usnesení č. 1049/2005 (124/6) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
schválit rozpočet pro r. 2006 ve výši: 
Výdaje :                529 844 000,-  Kč 
Příjmy :                 448 519 000,-  Kč 
Financování :          81 325 000,-  Kč  
 
5. Výroční zprávy o činnosti základních škol a Inspekční zpráva MŠ U Parku 
Usnesení č. 1050/2005 (124/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
výroční zprávy o činnosti ZŠ zřizovaných městem a Inspekční zprávu MŠ U Parku 
 
6. Smlouva o poskytnutí grantu na akci: „Nákup ochranných pomůcek pro členy 
zásahové jednotky SDH  obce Strakonice“ 
Usnesení č. 1051/2005 (124/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu číslo SD/OREI/773/05 v rámci Grantového 
programu na podporu jednotek SDH obcí Jihočeského kraje, na akci s názvem „Nákup 
ochranných pomůcek pro členy zásahové jednotky SDH obce Strakonice“, mezi městem 
Strakonice a Jihočeským krajem České Budějovice Finanční podpora je ve výši 152.406,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
7. Smlouva o poskytnutí grantu na akci „Oprava hasičského vozidla Karosa CAS 25   
LIAZ K-101“ 
Usnesení č. 1052/2005 (124/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu číslo SD/OREI/749/05 v rámci Grantového 
programu na podporu jednotek SDH obcí Jihočeského kraje, na akci s názvem „Oprava 
hasičského vozidla Karosa CAS 25 LIAZ K-101“, mezi městem Strakonice a Jihočeským 
krajem, České Budějovice. Finanční podpora je ve výši 81.480,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
8. Smlouva o dílo -zpracování žádosti o grant z Programu Iniciativy Společenství 
INTERREG IIIA  ČR –  Svobodný stát Bavorsko 
Usnesení č. 1053/2005 (124/11) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí   
s podáním žádosti o poskyt. fin. prostředků z Programu Iniciativy Společenství INTERREG 
IIIA ČR – Svobodný stát Bavorsko, Priorita 1 - Hospodářský rozvoj, Opatření 1.2 – Cestovní 
ruch, volný čas a rekreace na projekt „Otavská cyklistická stezka – informační body“ 
II. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o dílo na vypracování žádosti o poskytnutí finančních prostředků 
z Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko, Priorita 1 – Hospodářský rozvoj, Opatření 1.2  – Cestovní ruch, volný čas a 
rekreace – na projekt „Otavská cyklistická stezka – informační body“ s Mgr. Helenou 
Kosovou, K. Chocholy 1255/13, České Budějovice. Cena díla je 30.000,- Kč bez DPH 
(35.700,- Kč včetně 19% DPH), termín ukončení díla je 12.12.2005.  
Finanční částka ve výši 35.700,- 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 
 
9. Obecně závazná vyhláška města Strakonic O místním poplatku za provoz systému   
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál. odpadů  
Usnesení č. 1054/2005 (124/10) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit obecně závaznou vyhlášku č. 9/2005 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
10. Distribuce a  prodej stolního kalendáře 2006 města Strakonice („Rok stromu“)  
Usnesení č. 1055/2005 (124/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s distribucí a prodejem stolního kalendáře 2006 města Strakonice za doporučenou prodejní 
částku 50,- Kč (distributorům za částku 45,- Kč) 
 
11. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 1056/2005 (124/4) 
1)  Žádost odborové organizace OS KOVO ČZ a.s. Strakonice 
I. Souhlasí  
s prodloužením dohody o bezplatném užívání klubovny v Domě kultury Strakonice pro 
činnost Klubu důchodců při odborové organizaci OS KOVO ČZ a.s. Strakonice. 
 
Usnesení č. 1057/2005 (124/4) 
2) Ukončení nájemní smlouvy  
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy uzavřené dne 1.2.2005 mezi městem Strakonice a p. Jiřím 
Novákem, bytem Boženy Němcové, Strakonice na pronájem NP v objektu čp. 58 U Markéty 
ve Strakonicích o výměře 44 m2, dohodou ke dni 30.11.2005.  
II. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem NP v objektu U Markéty 58 ve Strakonicích o výměře 44 
m2, jedná se o prostor v zadním traktu objektu v přízemí.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody.  
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Usnesení č. 1058/2005 (124/4) 
3) Vánoční kamion Coca-Cola  –  žádost o možnost pořádání akce  
I. Souhlasí  
s bezplatným poskytnutím zpevněné plochy na pozemku p.č. 97/1 v k.ú. Strakonice (plocha 
pod restaurací Hvězda) firmě Coca-Cola za účelem  pořádání akce Vánoční kamion 2005, a to 
v termínu 22.12.2005. 
 
Usnesení č. 1059/2005 (124/4) 
4) Interiérové vybavení DD Lidická Strakonice – dodatek č.1  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Strakonice a firmou Linet 
spol. s r.o.,Slaný na dodávku a instalaci interiérového  vybavení včetně prostředků 
zdravotnické techniky a prelimináře v DD Lidická ve Str. Předmětem dodatku je : 
-  snížení ceny díla včetně DPH z částky 11 935 248, 82 Kč  na částku  
11 914 640,43 Kč 
- termín zhotovení díla : 
a) objekt A  od 1.10. do 30.11.2005 
b) objekty B a C nejpozději do 31.5.2006, za předpokladu, že stavba bude připravena       
k instalaci nejpozději do 30.4.2006, jinak bude dodávka, resp. instalace provedena do 4 týdnů 
od zpřístupnění prostor k instalaci 
c) plnění předmětu smlouvy bude zahájeno 1.11.2005, v časovém harmonogramu 
koordinovaném s průběhem stavby a s ohledem na provoz DD 
d) v případě prodlení odběratele s vyklizením místností určených k montáži (termín vyklizení 
místností k montáži, objektu A, je stanoven na 1.11.2005) bude písemně dohodnut náhradní 
termín dodávky, resp. náhradní termín montáže 
 
Usnesení č. 1060/2005 (124/4a) 
1) Pan Karel Krýsl, Pod Hliničnou, Strak.– žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1018/1 a  části pozemku p.č.  
997/9  v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře cca 180 m2. (Přesná výměra bude určena na 
základě geometrického plánu.) 
 
Usnesení č. 1061/2005 (124/4a) 
2) Ludmila a Zdeněk Remišovi, Na Ohradě, Str – žádost o prodej pozemku – vyhláš.záměru  
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 596/24 v k.ú. Přední Ptákovice, vzhledem k tomu, že 
záměr žadatele na  dané území je v rozporu se zpracovanou projektovou dokumentací. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku 
 
Usnesení č. 1062/2005 (124/4a) 
3) Ivana a Václav Matuškovi, Šumavská, Strakonice – žádost o prodej části pozemku 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej  části pozemku p.č. 243/3 o výměře cca 100 m2  
v k.ú. Přední Ptákovice, vzhledem k tomu, že záměr žadatele je v rozporu s územním plánem.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
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Usnesení č. 1063/2005 (124/4a) 
4) Zdeněk a Jaroslava Hoffmanovi, Ptákovická, Str – žádost o prodej pozemku - chodníku 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlsit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku (chodníku) p.č. 320/1 v k.ú. Přední 
Ptákovice, vzhledem k tomu, že v pozemku jsou uloženy inž. sítě. Jedná o chodník a 
prodejem by došlo  k porušení uliční čáry.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
Usnesení č. 1064/2005 (124/4a) 
5) Tomáš Knetl, Lovecké potřeby, Lidická 1081, Strak. -  žádost o prodej části nemovitosti 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části nemovitosti na pozemku p.č. 144/1 v k.ú. Strak, 
vzhledem k možnému budoucímu využití předmětného pozemku např. veřejné prostranství.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
Usnesení č. 1065/2005 (124/4a) 
6) Daniela Harantová, Václavská, Strakonice – žádost o prodej pozemku p.č. 63/1 v k.ú. 
Přední Ptákovice – prodej pozemku 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 63/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 84 m2 , jako celku 
panu MUDr. Ivo Apetauerovi, Podsrpenská, Strakonice za cenu 250,- Kč/m2. Jedná se o 
pozemek, jež bude přisloučen k zahradě pana Apetauera. V případě, že nebude akceptován 
odkup pozemku, jako celku, doporučuje, jako náhradníka p. Harantovou za její nabídkovou 
cenu 260,- Kč při splnění stejné podmínky. Přesná výměra bude určena až po zaměření 
předmětného pozemku. 
 
Usnesení č. 1066/2005 (124/4b) 
1) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace ul. Šv. Dudáka p.č. na pozemek žadatele 
pana Ing. Pavla Hřídela p.č. dle KN 422/8 v k.ú. Strakonice v souvislosti s realizací přístavby 
RD. Žadatel: Ing. Pavel Hřídel, Šv. Dudáka, Strakonice 
I. Souhlasí 
se zřízením sjezdu z místní komunikace ul. Švandy Dudáka přes pozemek v majetku města St. 
p.č. dle KN 439/2  v k.ú. Str. na pozemek žadatele pana Ing. Pavla Hřídela p.č. dle KN 422/8 
v k.ú. Str. Souhlas je podmíněn souhlasným stanoviskem policie a správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 1067/2005 (124/4b) 
2) Žádost o souhlas s uložením kanalizační přípojky  na pozemku v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 574/6 v k.ú. Strak. Žadatel: Ing. Josef Kohout, Čelakovského,  Strakonice . 
I. Souhlasí 
s  uložením nové kanalizační  přípojky pro dům č.p. 128, ul. Svatopluka Čecha ve Strak., na 
pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 574/6 v k.ú. Strakonice, dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 1068/2005 (124/4b) 
3) Pronájem NP v kulturním zařízení v ul. Kosmonautů 1266  
I. Souhlasí  
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s pronájmem NP o celkové výměře 73,70 m2 v kulturním zařízení v ul. Kosmonautů 1266 
následujícímu žadateli za níže uvedených podmínek: 
- p. Břetislav Turner, bytem Kosmonautů, Strakonice, pronájem na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, pronájem za účelem zřízení relaxačního studia – sauny, masáže 
+ baru pouze pro návštěvníky studia se zavírací dobou ve 22.00 hod., nájemné ve výši 3.000,- 
Kč/měsíčně + úhrada nákladů za energie a služby, v případě nutnosti změny užívání NP 
zajistí vyřízení změny užívání nájemce.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
Usnesení č. 1069/2005 (124/4b) 
5) Olga Pejšová, Bezděkovská, náj. b.j.  3+1 (maj. město Strakonice) x Petr Zimanzl, 
Čelakovského, Strakonice, b.j. 1+1 (maj. SBD Strakonice)– žádost o schválení dohody o 
výměně bytů 
I. Souhlasí 
ve smyslu ust. § 715 oz. v platném znění s dohodou o výměně bytových jednotek nájemcům: 
Olze Pejšové, b.j. 3+1 (výměra 78,40 m2), č.b. 007 a Petru Zimanzlovi, b.j. 1+1 (výměra 
30,53 m2), č.b. 8  
II. Ukládá 
majetkovému odboru  
a) uzavřít s Olgou Pejšovou dohodu o ukončení účinnosti nájemní smlouvy ke stávající b.j. 
b) uzavřít s Petr Zimanzlem smlouvu o nájmu bytu na základě výměny bytů  
a pověřuje starostu jejich podpisy 
 
Usnesení č. 1070/2005 (124/4c) 
1) Půdní vestavby 8 bytových jednotek, Strakonice Husova ul. č. 800-803 a úpravy dvora 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy mezi  E.ON Distribuce a.s. a mezi Městem Strakonice, jejímž obsahem 
je převzetí práv a povinností ze stavebního povolení 
II. Pověřuje 
starostu Města podpisem předmětné smlouvy 
 
12. MŠ U Parku – čerpání investičního fondu 
Usnesení č. 1071/2005 (124/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s čerpáním investičního fondu ve výši 9.000,- Kč na dofinancování nákupu konvektomatu pro 
MŠ U Parku. 
II. Ukládá 
ředitelce MŠ U Parku zajistit realizaci dodávky konvektomatu po schválení čerpání 
investičního fondu ve výši 9.000,- Kč v radě města. 
 
13. MŠ Lidická – nákup DDHM – čerpání rezervního fondu 
Usnesení č. 1072/2005 (123/4) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
s čerpáním rezervního fondu na nákup DDHM v MŠ Lidická, pracoviště ŠJ Spojařů – nákup 2 
ks zařízení na změkčování vody k myčkám nádobí pořízeným v r. 2003 v celkové částce do 
8.400,- Kč. 
II. Ukládá 
oddělení školství učinit kroky s tím související 
 
14. Muzeum stř. Pootaví – žádost o finanční příspěvek na pořádání adventních trhů 
Usnesení č. 1073/2005  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč na pořádání adventních trhů Muzeu 
středního Pootaví (na tuto akci byl již poskytnut příspěvek ve výši 20.000,-, který je zahrnut 
v rozpočtu města na r. 2005).  
 
15. Pověření k činění úkonů v trestním stíhání – poškozování majetku města  
Usnesení č. 1074/2005  
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
pracovníky majetkového odboru a právničku města k činění úkonů jménem města Strakonice 
v trestním stíhání (popř. přestupkovém řízení) souvisejícím s poškozováním majetku města  
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 


