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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 132. jednání Rady města Strakonice 
konané 1.2. 2006 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      4 členové RM : 
                      ing. Vondrys, starosta 
                      ing. Pavel – místostarosta  

          členové RM: ing. Joza, PHDr. Říhová 
                      ing. Tůma – tajemník 
 
Omluveni:    pí Tomšovicová – místostarostka, ing. Šíp, MVDr. Vondřička 
 
Program: 
 
1. Smlouva o zajištění plnění povinné školní docházky ve spádovém obvodu ZŠ ve  
    Strakonicích s obcí  Třebohostice 
                Usnesení č. 96/2006 
2. Zápis z 1. jednání Komise pro kulturu a CR 
                Usnesení č. 97/2006 
3. Smlouva o sběru, odvozu a likvidaci směsného komunálního odpadu s Technickými  
    službami Strakonice s.r.o. pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Strakonice. 
                Usnesení č. 98/2006 
4. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících    
    opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
                Usnesení č. 99/2006 
5. Majetkové záležitosti 
                  Usnesení č. 100/2006-č.109/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   132. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta ing. Pavel Vondrys v 17,10 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. 
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1. Smlouva o zajištění plnění povinné školní docházky ve spádovém obvodu ZŠ ve 
Strakonicích s obcí Třebohostice 
Usnesení č. 96/2006 (132/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zajištění plnění povinné školní docházky ve spádovém obvodu 
základní školy ve Strakonicích s obcí Třebohostice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy 
 
2. Zápis z 1. jednání Komise pro kulturu a CR 
Usnesení č. 97/2006 (132/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání Komise pro kulturu a CR ze dne 17. ledna 2006. 
II. Souhlasí 
s prezentací na veletrhu Holiday World v Praze (16. – 19. 2. 2006) ve společné jihočeské 
expozici JČCR za cenu Kč 19.000,--. 
III. Souhlasí 
s prezentací města na Veletrhu tří zemí v Pasově (18. – 26. 3. 2005), se zajištěním kulturního 
programu a dalších záležitostí, nutných pro účelnou prezentaci města. 
IV. Souhlasí 
s umístěním vizitky města Strakonice na 2 velkoplošných zvukových nosičích v Českých 
Budějovicích. Prezentace bude ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví a MěKS a cena za 
realizaci firmou Daruma Plzeň činí pro město Kč 4 430,-/rok po dobu tří let. 
V. Souhlasí 
s prezentací města na mapě jižních Čech, kterou vydává firma PLANstudio Praha za celkovou 
cenu Kč 21 420,--. 
VI. Nesouhlasí 
s prezentací města v produktech Turistického call centra. 
 
3. Smlouva o sběru, odvozu a likvidaci směsného komunálního odpadu s Technickými 
službami Strakonice s.r.o. pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Strakonice. 
Usnesení č. 98/2006 (132/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s novou výší ceny za sběr, odvoz a likvidaci směsného komunálního odpadu s Technickými 
službami Strakonice s.r.o., Raisova 274, 38601 Strakonice na hasičských zbrojnicích  
Jednotek dobrovolných hasičů Strakonice - Sokolovská, Přední Ptákovice a Modlešovice a to 
za smluvní cenu 940 Kč ročně (svoz 1x za 2 týdny).  
II. Pověřuje 
starostu podpisem příslušné přílohy ke smlouvě 05-025. 
 
4. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých 
omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 99/2006 (132/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku  
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a) 3. února 2006 – Maturitní ples – živá hudba, diskotéka – pořádá Gymnázium 
Strakonice, Máchova 174 v Kulturním domě ve Strakonicích od 22,00 hodin do 3,00 
hodin následujícího dne. 

b) 17. února 2006 – Maturitní ples – živá hudba – pořádá Gymnázium Strakonice, 
Máchova 174 v Kulturním domě ve Strakonicích od 22,00 hodin do 3,00 hodin 
následujícího dne. 

c) 4. března 2006 – X. Ples růží – živá hudba – pořádá Česká strana sociálně 
demokratická, Velké náměstí 46 v Kulturním domě ve Strakonicích od 22,00 hodin do 
3,00 hodin následujícího dne. 

d) 10. března 2006 – Reprezentační ples ČZ a. s. – živá hudba – pořádá ČZ a. s., 
Tovární 202 v Kulturním domě ve Strakonicích od 22,00 hodin do 4,00 hodin 
následujícího dne. 

 
5. Majetkové záležitosti 
 
1) Pronájem pozemků v k.ú. Nové Strakonice v lokalitě Podskalí 
Usnesení č. 100/2006 (132/1) 
Rada města po projednání 
I Souhlasí 
s pronájmem pozemků parc. č. st. 819 o výměře 12 m2  , parc. č. st. 820 o výměře 12 m2  , 
parc. č. st. 821 o výměře 13 m2   , parc. č. st. 822 o výměře 12 m2  , parc. č. st. 823 o výměře 
12 m2  , parc. č. st. 824 o výměře 12 m2 , parc. č. st. 825 o výměře 13 m2  , parc. č. st. 826 o 
výměře 12 m2  , parc. č. st. 827 o výměře 12 m2  , parc. č. st. 828 o výměře 13 m2  , parc. č. 
94/1 o výměře 13433 m2  , parc. č. st. 685/2 o výměře 17 m2  , vše v k.ú. Nové Strakonice, 
obec Strakonice, zapsaných na LV č. 5556 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Strakonice tj. ve vlastnictví pana Ing. Zdeňka Havránka, 
Praha. Celková výměra činí  13.573 m2  . Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 
června 2005, cena nájmu činí 10.000,- Kč ročně. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
3) Provozování bufetů  v budovách ZŠ Strakonice 
Usnesení č. 101/2006 (132/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci, týkající se provozování kantýn  v budovách základních škol ve Strakonicích.  
 
4) Seznam nájemců nebytových prostorů v organizaci ZŠ Čelakovského Strakonice  
Usnesení č. 102/2006 (132/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci, týkající se pronájmů nebytových prostorů v organizaci ZŠ Čelakovského 
Strakonice.  
 
5) Žádost o povolení uložit telefonní přípojku do pozemků v majetku města Strakonice. 
Žadatel: Český Telecom  a.s.  Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 . 
Zastoupena : Dušan Kubeš, 388 01 Blatná. 
Usnesení č. 103/2006 (132/1a) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s uložením telefonní přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1281/10 a 
p.č. dle KN 1281/11vše v k.ú. Strakonice  
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene a Smlouvě o zřízení 
věcného břemene na akci: „Strakonice Radomyšlská, ÚPS, obnova a pověřuje starostu 
podpisem obou smluv. 
 
6) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace K Hajské přes pozemek p.č. dle KN 
619/1 v k.ú. Přední Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle 
KN 32/12 v k.ú. Přední Ptákovice z důvodu záměru vybudovat na tomto pozemku 
rodinný dům. 
Žadatel: Jiří Pícha, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 104/2006 (132/1a) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace K Hajské přes pozemek p.č. dle KN 613/1 v k.ú. 
Přední Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 32/12 v k.ú. 
Přední Ptákovice. 
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska odboru životního prostředí,  policie a 
vyjádřením správců inženýrských sítí.  
 
7)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Prof. A. B. Svojsíka přes pozemek p.č. 
dle KN 574/6 v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle 
KN 537/13 v k.ú. Strakonice z důvodu záměru vybudovat na tomto pozemku rodinný 
dům. 
Žadatel: Marie a Josef Uhlíkovi, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 105/2006 (132/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Prof. A. B. Svojsíka přes pozemek p.č. dle 574/6 
v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 537/13 v k.ú. 
Strakonice. 
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska odboru životního prostředí,  policie a 
vyjádřením správců inženýrských sítí.  

 
8)Helena Šťastná, Strakonice –  pronájem pozemku 
Usnesení č. 106/2006 (132/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
pronájmem části pozemku p.č. 171/2 o výměře cca 8m2  v k.ú. Strakonice paní Heleně 
Šťastné, Strakonice za cenu 12.000,- Kč/rok , za účelem umístění vlastního novinového 
stánku . 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
9) Jaroslav Bečvář, Řepice, Strakonice – pronájem  pozemku  
Usnesení č. 107/2006 (132/1a) 
Rada města po projednání 
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I. Nesouhlasí 
s cenovou nabídkou pana Bečváře tj. 600,- Kč za rok, na pronájem předmětného pozemku. 
II. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 195/5 v k.ú. Hajská o výměře cca 90 m2  na dobu určitou do 
30.9.2006, za cenu 5000,- Kč za dobu nájmu panu Jaroslavu Bečvářovi, Řepice, Strakonice. 
Ke dni ukončení nájmu bude pozemek řádně zrekultivován a předán městu bez jakýchkoliv 
zátěží. V případě nesplnění termínu řádného předání městu bude uplatněna smluvní pokuta 
2000,- Kč za každý den prodlení. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
10) Česká lékárna, a.s.  Brno – připomínky k návrhu nájemní smlouvy 
Usnesení č. 108/2006 (132/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s návrhem České lékárny a.s. Brno, týkající se připomínky k nájemní smlouvě (písemné 
prokazatelné upozornění na nepořádek)  
II. Trvá 
na textu nájemní smlouvy článku IV. ost. 2c) , jež je uváděn ve všech nájemních smlouvách , 
případně na textu, jež byl odsouhlasen právničkou MěÚ Strakonice.  
 
11)  Zpracování veřejné zakázky na pojištění majetku a odpovědnosti města Strakonice 
v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb. 
Usnesení č. 109/2006 (132/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením mandátní smlouvy s firmou RECTE.CZ s.r.o. se sídlem Ostrava, ul. 28. října 168, 
kdy předmětem smlouvy bude kompletní zorganizování výběrového řízení na pojištění 
majetku a odpovědnosti města Strakonice v souladu s se zákonem č. 40/2004 Sb. od 1.9.2006 
za cenu 55.000 Kč včetně DPH 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem mandátní smlouvy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       ing. Pavel Pavel 
starosta          místostarosta 
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