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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 129. jednání Rady města Strakonice 
konané 11.1. 2006 v kanceláři starosty 

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

          členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová 
                      Mgr. Kotrchová – právnička MěÚ 
 
Omluveni:    ing. Šíp, ing. Tůma – tajemník 
Program: 
1. Nařízení města Strakonice č.1/2006 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských  
    osnov   
                Usnesení č. 10/2006 
2. Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor - navýšení záloh nákladů  
    na služby  spojené s užíváním příslušných prostor a stanovení vynaložených nákladů na  
    údržbu ústředny 
                Usnesení č. 11/2006 
3. Obnova a nové využití strakonického hradu pro rozvoj CR na Strakonicku (SROP) –  
    Rozhodnutí o účasti SF EU na financování projektu    
                Usnesení č. 12/2006 
4. Smlouva o zajištění plnění povinné školní docházky ve spádovém obvodu ZŠ ve  
    Strakonicích  
                Usnesení č. 13/2006 
5. Užití znaku města – akce „Dívka Šumavy 2006“                
                Usnesení č. 14/2006 
6. Ubytování v Azylovém domě města     
                Usnesení č. 15/2006 
7. Rozpočtová opatření 
                Usnesení č. 16/2006 
8. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících      
    opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    
                Usnesení č. 17/2006 
9. Majetkové záležitosti                 
                  Usnesení č. 18/2006-č.23/2006 
10. Podpora města sportovní činnosti (viz. rozpočet města 2006) : 
      a) Zásady rozdělování finančních prostředků  
                 Usnesení č. 24/2006 
      b) Grantový program pro rok 2006  
                Usnesení č. 25/2006 
12. Zápis do kroniky města za rok 2003 
                Usnesení č. 26/2006 
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Zahájení jednání 
   129. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta ing. Pavel Vondrys v 15,30 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že jsou přítomni 4 členové RM, tudíž, že je usnášeníschopná. 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
1. Nařízení města Strakonice č.1/2006 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských 
osnov   
Rada města po projednání 
Usnesení č. 10/2006 (129/1) 
I. Vydává 
nařízení města č.1/2006 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 
 
2. Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor - navýšení záloh 
nákladů na služby spojené s užíváním příslušných prostor a stanovení vynaložených 
nákladů na údržbu ústředny 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 11/2006 (129/2) 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 12.5.2003 s  
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jehož předmětem je navýšení záloh na 
úhradu služeb spojených s užíváním příslušných prostor a stanovení vynaložených nákladů na 
údržbu ústředny v ulici Smetanova 533 v celkové výši 260.690,- Kč za čtvrtletí. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 5  v předloženém znění. 
 
3. Obnova a nové využití strakonického hradu pro rozvoj CR na Strakonicku (SROP) – 
Rozhodnutí o účasti SF EU na financování projektu    
Rada města po projednání 
Usnesení č. 12/2006 (129/3) 
I. Souhlasí   
s účastí ve strukturálních fondech EU („Obnova a nové využití strakonického hradu pro 
rozvoj cestovního ruchu na Strakonicku“) dle rozhodnutí MMR a s ním souvisejícími 
Podmínkami k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na 
financování projektu  
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedených Podmínek k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a 
strukturálních fondů EU na financování projektu 
 
4. Smlouva o zajištění plnění povinné školní docházky ve spádovém obvodu ZŠ ve 
Strakonicích 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 13/2006 (129/5) 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o zajištění plnění povinné školní docházky ve spádovém obvodu 
základní školy ve Strakonicích s obcemi Miloňovice, Rovná a Přední Zborovice. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem těchto smluv.  
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5. Užití znaku města – akce „Dívka Šumavy 2006“ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 14/2006 (129/6) 
I. Nesouhlasí 
s užitím znaku města na tisk. materiálech akce „Dívka Šumavy 2006“, která se uskuteční dne 
20. 5. 2006 v Klatovech. 
II. Nesouhlasí 
se spoluúčastí města na výše uvedené akci.  
 
6. Ubytování v Azylovém domě města     
Rada města po projednání 
Usnesení č. 15/2006 (129/7) 
I.  Nesouhlasí 
s ubytováním  pana  Václava Švece v Azylovém domě   
II. Ukládá 
sociálnímu odboru sdělit rozhodnutí Rady města panu Václavu Švecovi 
 
7. Rozpočtová opatření č. 133 - 138 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 16/2006 (129/8) 
RO  č. 133 ve výši   32 592, - Kč 
Grant KÚ na projekt – Oprava hasičského vozidla Karosa CAS 25 Liaz K-101. 
RO č. 134 ve výši   39 984,- Kč 
Grant KÚ na akci „Regenerace aleje v Holi“ 
RO č. 135 ve výši  15 000,- Kč 
Doplatek grantu „ Památné stromy.“. 
RO č. 136 ve výši   2 859 300,- Kč 
Účelová dotace od SFDI na akci „Cyklostezka Podskalí, Strakonice“. 
RO č. 137 ve výši  7 971 641,- Kč 
Doplatek dotace od SFŽP po vyúčtování akce  „Sanační práce na ČOV a kanalizacích“. 
RO č. 138 ve výši  2 667 300,- Kč 
Investiční dotace od SFRB  na akci  - Výstavba 8 b.j.  – stavebními úpravami a vestavbou do  
půdních prostor budov č.p. 800 – 803 Husova ul. 
 

Výše uvedená rozpočtová opatření již byla zapracována do rozpočtu roku 2005 
II. Ukládá: 
odboru finančnímu schválená rozpočtová opatření provést a  RO č. 136  - 138 nad  250 tis. Kč 
předložit v r. 2006 na prvním zasedání ZM. 
 
8. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých 
omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 17/2006 (129/9) 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku  

a) 20. ledna 2006 – Maturitní ples – živá hudba – pořádá SOU a OU Strakonice, 
Zvolenská 934 v Sokolovně ve Strakonicích od 22,00 hodin do 3,00 hodin 
následujícího dne. 
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b) 10. února 2006 – Maturitní ples – živá hudba - pořádá VOŠ a SPŠ Strakonice, 
Želivského 291 v Sokolovně ve Strakonicích od 22,00 hodin do 3,00 hodin 
následujícího dne. 

 
9. Majetkové záležitosti 
 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 18/2006 (129/4) 
1) Prováděcí projektová dokumentace 
I. Souhlasí 
se zadáním prováděcí projektové dokumentace parkoviště ul. Hraniční – ubytovna. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zadat vypracování PD dle směrnic města Strakonice. 
 
Usnesení č. 19/2006 (129/4) 
2) Energetický audit Pivovar Strakonice  
I.  Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke „Smlouvě o nájmu podniku“ uzavřenou mezi Městem Strakonice a 
Měšťanským pivovarem Strakonice a.s., jehož předmětem je povinnost zajistit na náklady 
Měšťanského pivovaru Strakonice a.s. energetický audit, a to v případě, že tato povinnosti na 
základě roční spotřeby nakupovaných energií vznikne. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětného dodatku 
   
Usnesení č. 20/2006 (129/4a) 
1) Josef Hraše,  Strakonice – pronájem pozemku 
I.Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 1120/2 v k.ú. Strakonice o výměře 17,5 m2 za účelem 
umístění vlastní plechové garáže panu Josefu Hrašemu, Strakonice za cenu 2.000,- Kč ročně. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
Usnesení č. 21/2006 (129/4a) 
2) JIHOSPOL a.s., Písecká 863, Strakonice – žádost o souhlas s užíváním pozemku 
I.Souhlasí 
s bezplatným užíváním pozemku p.č. 1322/1 a chodníku na pozemku p.č. 1272/1 v k.ú. 
Strakonice, v souvislosti s realizací stavby bytového domu Havlíčkova ulice. Užívání 
pozemku bude sloužit jako zařízení staveniště včetně stavebního jeřábu na dobu cca 4-5 
měsíců.  
 
Usnesení č. 22/2006 (129/4a) 
3) Pojištění lesů v majetku města Strakonice. 
I. Souhlasí  
s uzavřením pojistné smlouvy na dobu neurčitou od 1.1.2006 s Českou pojišťovnou a.s. na 
pojištění lesů v majetku města za cenu 46.973,-Kč ročně.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem smlouvy.    
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Usnesení č. 23/2006  
4) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Na Dubovci přes pozemek p.č. dle KN 491/4 
v k.ú. N. Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN st. 11 v k.ú. N. Str. Žadatel: SR SOFT, 
s.r.o., Bezděkovská 30,  Str. V zastoupení: Ing. Pavel Bláha, Písecká 290, Str. 
I. Souhlasí 
s doplněním usnesení č. 1205/2005 následovně: sjezd bude ve standardní šíři (tj. cca 3m) 
 
10. Podpora města sportovní činnosti (viz. rozpočet města 2006) : 
a) Zásady rozdělování finančních prostředků  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 24/2006 (127/3) 
I. Schvaluje 
Zásady na rozdělování finančních prostředků určených pro sport a ostatní volnočasové 
aktivity v roce 2006 včetně zapracovaných připomínek  
 
b) Grantový program pro rok 2006  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 25/2006 (127/3) 
I. Schvaluje 
grantový programe města Strakonice na podporu tělovýchovné a sportovní činnosti 
pro rok 2006 dle předloženého návrhu.  
                 
12. Zápis do kroniky města za rok 2003 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 26/2006 (127/12) 
I. Souhlasí 
se zápisem do kroniky města za rok 2003 podle přílohy  
II. Schvaluje  
- odměnu kronikářům města, proplacené z rozpočtu města formou dohody za provedení 
zápisu za rok 2003, takto: 
Mgr. Josefu Samcovi ve výši 5.600,-Kč (slovy pěttisícšestset korun) 
PhDr. Miroslavu Špeciánovi ve výši 19.400,-Kč (slovy devatenácttisícčtyřista korun)   
III. Ukládá 
odboru rozvoje  zajistit svázání čistopisu zápisu a fotodokumentace ve třech vyhotoveních a 
archivaci kroniky v souladu se Směrnicí MěÚ Strakonice č.2/96 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 


