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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 128. jednání Rady města Strakonice 
konané 4.1. 2006 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      7 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta 
                      ing. Pavel – místostarosta, pí Tomšovicová – místostarostka  

          členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, ing. Šíp, PhDr. Říhová 
                      ing. Tůma – tajemník  
 
Omluveni:     
 
Program: 
 
1. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících      
   opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku     
                Usnesení č. 01/2006 
2. Dohoda s Jihočeským krajem – KÚ o propagaci díla 
                Usnesení č. 02/2006 
3. Majetkové záležitosti       
                  Usnesení č. 03/2006-č.05/2006 
4. Mogul Šumava Rallye Klatovy 
                Usnesení č. 06/2006 
5. Předpoklad obsazenosti ZŠ (2006-2010)                  
                Usnesení č. 07/2006 
6. Pasporty vybavenosti školských subjektů       
                Usnesení č. 08/2006 
7. Odměna redakční radě zpravodaje města 
                Usnesení č. 09/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
128. 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. 
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1. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých 
omezujících  opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku   
Rada města po projednání 
Usnesení č. 01/2006 (128/3) 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku  

a) 7. ledna 2006 – Maturitní ples – živá hudba, diskotéka – pořádá SOU a OU 
Strakonice, Zvolenská 934 v Kulturním domě ve Strakonicích od 22,00 hodin do 3,00 
hodin následujícího dne. 

b) 28. ledna 2006 – 1. Reprezentační ples – živá hudba - pořádá Dura Strakonice, s.r.o. 
Tovární 202 v Kulturním domě ve Strakonicích od 22,00 hodin do 3,00 hodin 
následujícího dne. 

c) 17. února 2006 – Ples ZZN – živá hudba – pořádá Zemědělské zásobování a nákup 
Strakonice, a.s., Radošovice 83 v Sokolovně ve Strakonicích od 22,00 hodin do 3,00 
hodin následujícího dne. 

 
2. Dohoda s Jihočeským krajem – KÚ o propagaci díla 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 02/2006 (128/1) 
I. Souhlasí  
s uzavřením dohody o bezplatné prezentaci propagačního materiálu KÚ v Městském 
informačním centru Strakonice. Jedná se o panoramatickou mapu památek Jihočeského kraje 
a komplet turistických průvodců. Tento propagační materiál bude vydán v červenci 2006. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
3. Majetkové záležitosti       
 
Usnesení č. 03/2006 (128/2) 
1) „Hrad Strakonice – infrastruktura cestovního ruchu“ – informační tabule (bilboard)  
RM v souvislosti s realizací akce „Hrad Strakonice – infrastruktura cestovního ruchu“,  
I. Souhlasí 
s použitím znaku města Strakonice na předmětnou informační tabuli (bilboard)  
 
Usnesení č. 04/2006 (128/2) 
2) Žádost o souhlas se zřízením staveniště včetně umístění  stavebního výtahu na pozemku p.č. 
dle KN 682/2 k.ú. Strakonice  v majetku města Strakonice v souvislosti s přípravou realizace 
půdních vestaveb bytových domů č.p.  39, 40, 41, 42, 43, 44, 60, 61. 
I. Nesouhlasí 
s umístěním zařízení staveniště včetně umístění  stavebního výtahu na pozemku p.č. dle KN 
682/2 k.ú. Strakonice  v majetku města Strakonice v souvislosti s přípravou realizace půdních 
vestaveb bytových domů č.p.  39, 40, 41, 42, 43, 44, 60, 61. 
 
Usnesení č. 05/2006 (128/2) 
3) Pronájem NP v objektu Zámku čp. 1  Strakonice  
I. Souhlasí 
s pronájmem níže uvedených NP v objektu Zámku čp. 1 ve Strakonicích žadateli a.s. 
STRABAG odštěpný závod České Budějovice, oblast STŘED, Pražská 313, Písek za 
uvedených podmínek:  
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- NP sousedící s výstavní síní o výměře 25 m2 (jedná se o 1 místnost + ½ chodby), pronájem 
na dobu určitou od 10.1. do 7.2.2006, nájemné na dobu nájmu ve výši 1.875,- Kč,  pronájem 
za účelem zřízení kanceláře vedoucího stavby, nájemce zajistí na své náklady vytápění 
prostoru, měření spotřeby elektrické energie, rozúčtování nákladů na spotřebovanou el. 
energii s případným nájemcem další části NP, sousedící s pronajímaným NP. 
- NP přípravné místnosti sousedící s obřadní síní o výměře 16,50 m2 (včetně využití 
sociálního zařízení), pronájem na dobu určitou od 10.1. do 7.2.2006, nájemné na dobu nájmu 
ve výši 3.300,- Kč + částka ve výši 1.000,- Kč za vytápění pronajatého prostoru, pronájem za 
účelem zřízení kanceláře pro stavební dozor.  
II. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem níže uvedených NP v objektu Zámku čp. 1 ve 
Strakonicích: 
- I. hradní nádvoří -  jedná se o prostor sousedící s výstavní síní o výměře 50 m2  
- II. hradní nádvoří -  přípravná  místnost sousedící s obřadní síní  o výměře 16,50 m2. 
III. Souhlasí  
s pronájmem níže uvedených NP v objektu Zámku čp. 1 ve Strakonicích žadateli a.s. 
STRABAG odštěpný závod České Budějovice, oblast STŘED, Pražská 313, Písek pokud se  
po dobu zveřejnění záměru na úřední desce nepřihlásí jiný žadatel, za podmínek uvedených 
v bodě I. tohoto usnesení, přičemž pronájem NP bude řešen uzavřením dodatků k nájemním 
smlouvám dle bodu I. tohoto usnesení a to na dobu do 30.8. 2006. 
- NP sousedící s výstavní síní o výměře 25 m2 (jedná se o 1 místnost + ½ chodby) 
- NP přípravné místnosti sousedící s obřadní síní  o výměře 16,50 m2 
IV. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných  smluv a dodatků. 
 
4. Mogul Šumava Rallye Klatovy 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 06/2006 (128/1) 
I. Souhlasí 
- s bezplatným zapůjčením veřejných prostranství využitých při rallye (parkoviště, 
komunikace) ve dnech 17. - 18.2.2006  
- s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,-Kč 
- s poskytnutím propagačních materiálů města  
 
5. Předpoklad obsazenosti ZŠ (2006-2010)  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 07/2006 (127/10) 
I. Bere na vědomí 
předpokládané počty dětí k zápisu do základních škol v letech 2006 – 2010. 
 
6. Pasporty vybavenosti školských subjektů       
Rada města po projednání 
Usnesení č. 08/2006 (127/11) 
I. Bere na vědomí 
pasporty vybavenosti školských subjektů  
II. Ukládá 
oddělení školství dále pracovat na standardech týkajících se vybavenosti školních jídelen a 
školských zařízení a následně je využívat při posuzování žádostí školských subjektů o další 
vybavení inventářem. 
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7. Odměna redakční radě zpravodaje města 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 09/2006 
I. Schvaluje  
měsíční odměnu pro členy redakční rady zpravodaje města ve výši: 
 PhDr. Říhová - 7 tis. Kč/měsíc 
 Mgr. Křiváčková - 5 tis. Kč/měsíc 
 pí Dresslerová – 1 tis. Kč/měsíc. 
II. Ukládá 
tajemníkovi MěÚ zajistit vyplácení měsíčních odměn členům redakční rady ve schválené výši 
dle platných mzdových předpisů a to od 1.1. 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 
 
 


