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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 131. jednání Rady města Strakonice 
konané 25.1. 2006 v kanceláři starosty 

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

          členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička,  
                      ing. Tůma – tajemník 
 
Omluveni:    ing. Šíp, PhDr. Říhová 
 
Program: 
 
1. Dodatek č. 1 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby   
    s Českou poštou, s.p. 
                Usnesení č. 74/2006 
2. Uzavření Smlouvy o zajištění plnění povinné školní docházky ve spádovém obvodu ZŠ 
    ve Strakonicích s obcí Únice 
                Usnesení č. 75/2006 
3. Zápis ze sociální komise, umístění do DPS a  DPD  
                Usnesení č. 76/2006 
4. Majetkové záležitosti 
                   Usnesení č. 77/2006 – 84/2006 
5. Azylový dům – ubytování 
                Usnesení č. 85/2006 
6. Metropolitní síť moderního města – Strakonice.net – výběrové řízení na zhotovitele   
    prováděcí projektové dokumentace 
                Usnesení č. 86/2006 
7. Vyhodnocení výběrového řízení na zpracování studie přístavby MěÚ Strakonice 
                Usnesení č. 87/2006 
8. Úprava osobního ohodnocení ředitelky MŠ U Parku 
                Usnesení č. 88/2006 
9. MěÚSS - přehled veřejných zakázek zadávaných přímo za IV. Q 2005 
                Usnesení č. 89/2006 
10. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících      
     opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    
                Usnesení č. 90/2006 
11. Projekt „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně Poděbradova“ -  spolufinancování projektu   
      z prostředků města Strakonice 
                Usnesení č. 91/2006 
12. Projekt „Rozšíření sportovního hřiště pro předškolní děti“ - spolufinancování projektu   
      z prostředků města Strakonice 
                Usnesení č. 92/2006 



 2

13. TS s.r.o. – stanovení výše nájemného v podkrovních b.j. Husova 800, 801, 802, 803 
                Usnesení č. 93/2006 
14. TS s.r.o. – obsazení uvolněné bytové jednotky 
                Usnesení č. 94/2006 
 
15. Změna organizační struktury MěÚ Strakonice 
                Usnesení č. 95/2006 
 
 
Zahájení jednání 
   131. 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. Dodatek č. 1 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby   
    s Českou poštou, s.p. 
Usnesení č. 74/2006 (131/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní 
služby č. 02 03-069/05 s Českou poštou, s.p. jehož předmětem je změna bonusu 
poskytovaného uživatelům výplatního stroje.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem dodatku č. 1 v předloženém znění. 
 
2. Uzavření Smlouvy o zajištění plnění povinné školní docházky ve spádovém obvodu ZŠ 
    ve Strakonicích s obcí Únice 
Usnesení č. 75/2006 (131/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zajištění plnění povinné školní docházky ve spádovém obvodu 
základní školy ve Strakonicích s obcí Únice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy. 
 
3. Zápis ze sociální komise, umístění do DPS a  DPD  
Usnesení č. 76/2006 (131/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání sociální komise 
II. Souhlasí 
s přidělením bytu v DPS paní Marii Rosenkranzové, bytem Povážská 290, Strakonice 
III. Souhlasí  
s prodloužením nájemní smlouvy na byt v DPS p. Davidovi Šrámkovi a Miroslavě 
Traxmandlové, na 6 měsíců do 30.září 2006   
IV. Souhlasí 
s umístěním do domova – penzionu pro důchodce do obytné jednotky č. 2 p. Ladislava 
Lorincze a p. Evy Lorinczové, Strakonice  
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V. Souhlasí 
s umísťováním žadatelů z jiných obcí do DPD  
VI. Ukládá 
sociálnímu odboru provést schválené usnesení 
 
4. Majetkové záležitosti 
 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 77/2006 (131/2) 
1) Výběrové řízení na provádění pěstebních činností v lesích města Strakonice 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na provádění pěstebních činností v lesích města Strak. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na provádění pěstebních činností s firmou umístěnou na prvním místě : 
Josef Berger, Nihošovice, Volyně, výše nabídkové ceny včetně DPH  374.410,- Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 78/2006 (131/2) 
2) Výběrové řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Str 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na provádění těžby a přibližování dřeva s firmou : 
Petr Bednařík, Strakonice, výše nabídkové ceny vč. DPH  354.995,- Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 79/2006 (131/2) 
3) Výběrové řízení na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na odkup dřevní hmoty s firmou umístěnou na prvním místě : 
Ing. Zdeněk Kašpar, Volary, za uvedené ceny jednotlivých sortimentů :  

Cena  Kč/m3 Dřevina Sortiment  čep 
cm 

délka 
m 

Vlastnosti sortimentu 
bez DPH vč. DPH 

Surové kmeny, špice 
 

4 6 -14   730 870 

Pilařské výřezy III.A 
 

18 8 -14 viz. Doporučená pravidla pro měření 
a třídění dříví v ČR ( 2002 ) 

2 500 2 975 

Pilařské výřezy III.B 
 

18 8 -14 viz. Doporučená pravidla pro měření 
a třídění dříví v ČR ( 2002 ) 

1 630 1 940 

Pilařské výřezy III.C 
 

18 8 -14 viz. Doporučená pravidla pro měření 
a třídění dříví v ČR ( 2002 ) 

1 350 1 606 

Pilařské výřezy III.D 
 

16 3 
6 -14 

Tvrdá hniloba,  souše, kůrovcové 
souše, ..... 

870 1 035 

Vláknina 
 

 2 Měkká hniloba, dutiny 400  476 

smrk 

Pilařské výřezy  - kůrovec 18 8 -14 Čerstvá kůrovcová hmota 1 250 1 487 

borovice 
  

Surové kmeny, špice 
 

4 6 -14   630 750 
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Výřezy III.A 
 

18 8 -14 viz. Doporučená pravidla pro měření 
a třídění dříví v ČR ( 2002 ) 

2 300 2 737 

Výřezy III.B 
 

18 8 -14 viz. Doporučená pravidla pro měření 
a třídění dříví v ČR ( 2002 ) 

1 310 1 559 

Výřezy III.C 
 

18 8 -14 viz. Doporučená pravidla pro měření 
a třídění dříví v ČR ( 2002 ) 

1 110 1 321 

Výřezy III.D 
 

18 3 
6 -14 

viz. Doporučená pravidla pro měření 
a třídění dříví v ČR ( 2002 ) 

870 1 035 

 

Vláknina 
 

 2 Měkká hniloba, dutiny 400 476 

Surové kmeny, špice 
 

4 6 -14   600 714 

Výřezy III.B 
 

18 8 -14 viz. Doporučená pravidla pro měření 
a třídění dříví v ČR ( 2002 ) 

1 700 2 023 

Výřezy III.C 
 

18 8 -14 viz. Doporučená pravidla pro měření 
a třídění dříví v ČR ( 2002 ) 

1 450 1 725 

modřín 

Výřezy III.D 18 
 

3 
6 -14 

viz. Doporučená pravidla pro měření 
a třídění dříví v ČR ( 2002 ) 

870 1 035 

III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 80/2006 (131/2) 
4) „Stavební úpravy a přístavba Domova důchodců Strakonice, Lidická 189“ – dodatek č.3  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č.3 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Strakonice a firmou 
PROTOM Strakonice s.r.o. na realizaci stavby „Stavební úpravy a přístavba Domova 
důchodců Strakonice, Lidická 189“. Předmětem dodatku je : - v souvislosti se změnou 
rozsahu díla : navýšení ceny díla o 1 397 490,- Kč včetně DPH, cena za dílo celkem 69 926 
070,- Kč včetně DPH  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
Usnesení č. 81/2006 (131/2a) 
1) Žádost o vypracování dodatku č.1 k dohodě o uložení inženýrských sítí do pozemku 
v majetku města Strakonice na akci: „Plynová přípojka pro rodinný dům na pozemku p.č. dle 
KN st. 41 v k.ú. Dražejov u Strakonic“ Žadatel: Ladislav Kotrč, Strak. 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 k dohodě o uložení inženýrských sítí 04-023 ze dne 9.2.2004,  jehož 
předmětem je změna trasy plynové přípojky pro rodinný dům na pozemku p.č. dle KN st. 41 
v k.ú. Dražejov u Strakonic  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
Usnesení č. 82/2006 (131/2a) 
2)  MŠ  u Parku -  demolice  skladu.     
I. Souhlasí   
s demolicí  skladu  ve  dvoře MŠ  Plánkova , č.p.353 za podmínky, že ve stávajícím objektu 
MŠ jsou vhodné náhradní skladové prostory využitelné bez finančních požadavků na rozpočet 
města a současně bude zajištěno financování demolice s případnou úpravou na sportoviště pro 
děti. 
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Usnesení č. 83/2006 (131/2a) 
3) Ukončení nájemní smlouvy dohodou 
I. Souhlasí   
s ukončením smlouvy o nájmu plochy pro velkoplošnou venkovní reklamu, týkající se 
umístění velkoplošné venkovní reklamy  na vnější části západní stěny domova důchodců 
v Lidické ulici  ve Strakonicích,  dohodou k 30.4.2006. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
Usnesení č. 84/2006 (131/2a) 
4) Žádost organizace STARZ Strakonice – pořízení nového čistícího stroje 
I. Ukládá 
řediteli STARZ projednat s možnými dodavateli jiné možnosti řešení a konečný návrh 
předložit k projednání RM. 
 
5. Azylový dům – ubytování 
Usnesení č. 85/2006 (131/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě Petry Kunové a jejích dětí na dobu určitou od 1. 2. 2006  do  
30. 4. 2006 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o nájmu bytu v Azylovém domě s Petrou Kunovou na 
dobu určitou  od 1. 2. 2006 do 30. 4. 2006 
III. Pov ěřuje 
p. starostu podpisem smlouvy o ubytování v Azylovém domě 
 
6. Metropolitní síť moderního města – Strakonice.net – výběrové řízení na zhotovitele   
    prováděcí projektové dokumentace 
Usnesení č. 86/2006 (131/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s vyhodnocením výběrového řízení na zhotovitele prováděcí projektové dokumentace na 
projekt Metropolitní síť moderního města – Strakonice.net (spolufinancovaný ze SF EU – 
SROP): 

1. pořadí – IPEX a.s., Široká 37, České Budějovice 
2. pořadí – Vegacom a.s., Šenovská 30/434, Praha 8 - Ďáblice  
3. pořadí – Power Systems s.r.o., Pod Šancemi 444/1, Praha 9 

II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo č. 1/06/PH na zhotovení prováděcí projektové dokumentace  na 
projekt „Metropolitní síť moderního města – Strakonice.net“ se společností IPEX a.s., Široká 
37, České Budějovice. Cena díla je 207.500,- Kč bez DPH (246.925,- Kč včetně DPH 19%); 
termín ukončení díla je 1. 4. 2006. Finanční částka ve výši 246.925,- Kč bude hrazena ze 
schváleného rozpočtu města Strakonice na rok 2006, položky Strakonice – metropolitní síť 
moderního města. 
III. Pov ěřuje   
starostu podpisem výše uvedené smlouvy o dílo 
 
7. Vyhodnocení výběrového řízení na zpracování studie přístavby MěÚ Strakonice 
Usnesení č. 87/2006 (131/4) 
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Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na zpracování studie přístavby MěÚ Strakonice 

1. pořadí – KOMPLET – projektová kancelář, Ing. Jiří Neumitka, Písecká 893, Strak. 
2. pořadí – Ing. arch. Jan Rampich, Plánkova 1132, Strakonice 

II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a pověřuje starostu jejím 
podpisem 
III. Souhlasí 
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši 261 800,- Kč z kapitoly přípravné práce pro 
přístavbu budovy MěÚ 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje oznámit uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a předložit 
smlouvu k podpisu 
 
8. Úprava osobního ohodnocení ředitelky MŠ U Parku 
Usnesení č. 88/2006 (131/10) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
úpravu osobního ohodnocení ředitelky MŠ U Parku od 1.2.2006  
II. Ukládá 
kanceláři tajemníka – oddělení školství zpracovat pro ředitelku MŠ U Parku nový platový 
výměr platný od 1.2.2006 
 
9. MěÚSS - přehled veřejných zakázek zadávaných přímo za IV. Q 2005 
Usnesení č. 89/2006 (131/11) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený přehled veřejných zakázek zadávaných přímo MěÚSSem za IV. Q 2005 
 
10. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých 
omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
Usnesení č. 90/2006 (131/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Str. k zabezpečení veřejného pořádku: 

a) 4. února 2006 – Maturitní ples – živá hudba – pořádá Gymnázium Vimperk, 
Pivovarská 69, Vimperk v Kulturním domě ve Strakonicích od 22,00 hodin do 4,00 
hodin následujícího dne. 

b) 24. února 2006 – Posádkový ples – živá a reprodukovaná hudba – pořádá VÚ 
4312 Strakonice v PDA VÚ 4312 ve Strakonicích od 22,00 hodin do 2,00 hodin 
následujícího dne. 

 
11. Projekt „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně Poděbradova“ -  spolufinancování    
projektu z prostředků města Strakonice 
Usnesení č. 91/2006 (131/13) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s podáním žádosti o finanční příspěvek z Jihočeských krajských programů podpory sportu pro 
rok 2006, Programu I – Příspěvky na rekonstrukce a vybavení sportovních zařízení, na projekt 
„Rekonstrukce podlahy v tělocvičně Poděbradova“  
II. Souhlasí 
v případě získání finančního příspěvku z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2006 na spolufinancování 
realizace projektu „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně Poděbradova“  
 
12. Projekt „Rozšíření sportovního hřiště pro předškolní děti“ - spolufinancování 
projektu z prostředků města Strakonice 
Usnesení č. 92/2006 (131/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o finanční příspěvek z Jihočeských krajských programů podpory sportu pro 
rok 2006, Programu I – Příspěvky na rekonstrukce a vybavení sportovních zařízení, na projekt 
„Rozšíření sportovního hřiště pro předškolní děti“ (žadatelem o příspěvek a realizátorem 
projektu bude MŠ U Parku, Strakonice) 
II. Souhlasí 
v případě získání finančního příspěvku z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2006 na spolufinancování 
realizace projektu „Rozšíření sportovního hřiště pro předškolní děti“ 
 
13. TS s.r.o. – stanovení výše nájemného v podkrovních b.j. Husova 800, 801, 802, 803 
Usnesení č. 93/2006 (131/15) 
Rada města po projednání 
I.Stanovuje 
nájemné 8 podkrovních b.j. v čp. 800, 801, 802, 803/I Husova ul., Strakonice, vzniklé formou 
půdní vestavby, ve výši 38,24 Kč/m2 

 
14. TS s.r.o. – obsazení uvolněné bytové jednotky 
Usnesení č. 94/2006 (131/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s udělením výjimky ze Zásad o hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice, 
obsazování bytů nad 50 m2  
II. Rozhodla 
uzavřít NS s MUDr. Danielou Pokornou na byt Strakonice, o vel. 2+1 s příslušenstvím, I. 
kategorie, v 5. patře, za podmínek stanovených pro uzavírání NS v Bezděkovské ul. č. 77/II 
(nástavby) s tím, že další podmínkou pro obnovování NS bude trvání pracovně-právního 
vztahu vůči Okresní nemocnici Strakonice  
 
15. Změna organizační struktury M ěÚ Strakonice 
Usnesení č. 95/2006 (131/17) 
Rada města po projednání s účinností od 1.2.2006 
I. Zrušuje 
následující odbory a oddělení Městského úřadu Strakonice: 
- odbor správní 
- oddělení řidičských průkazů 
- oddělení kultury 
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II. Z řizuje 
následující odbory a oddělení Městského úřadu Strakonice : 
- odbor školství a cestovního ruchu 
- oddělení EO,OP a CD 
- oddělení cestovního ruchu 
- úsek památkové péče 
III. Schvaluje  
v souvislosti s bodem I. a II. předloženou organizační strukturu Městského úřadu Strakonice 
IV. Schvaluje 
celkový počet 150 zaměstnanců obce zařazených do Městského úřadu Strakonice 
V. Ukládá 
Mgr. Kotrchové  zapracovat  schválené  změny  organizační struktury do Organizačního řádu 
Městského úřadu Strakonice  
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 
 


