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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 138. jednání Rady města Strakonice 
konané 22.3. 2006 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      4 členové RM : 
                      ing. Vondrys, starosta 
           pí Tomšovicová-místostarostka 
                      členové RM: ing. Joza,  MVDr. Vondřička,  
                      ing. Tůma – tajemník 
Omluveni:   ing. Pavel – místostarosta, ing. Šíp, PhDr. Říhová 
 
 
 
Program: 
 
1. Ubytování v Azylovém domě 

                       Usnesení č. 262/2006 
2. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách - obec Rovná 

          Usnesení č. 263/2006 
3. Smlouva o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání – obec Rovná 
                    Usnesení č. 264/2006 
4. Majetkové záležitosti 

                                       Usnesení č. 265/2006- 276/2006 
5. DD a Speciální škola Volyně – možnost parkování  na nádvoří MěÚ (Miss DD 2006) 

          Usnesení č. 277/2006 
6. Dokumentární film o rekonstrukci strakonického hradu  
                            Usnesení č. 278/2006 
7. Dohoda o plné moci k zastupování Města Strakonice společností VH-TRES spol. s r.o.  
    (protipovodňové opatření) 

          Usnesení č. 279/2006 
8. MěKS - prominutí poplatků za umístění reklamních poutačů. 

          Usnesení č. 280/2006 
9. Mimořádné odměny ředitelů ZŠ a MŠ 

          Usnesení č. 281/2006 
10. ZŠ Dukelská  - projekt „Střípky z kulturně-sociální a přírodní mozaiky Strakonic a okolí“  

         Usnesení č. 282/2006 
11. Úprava počtu zaměstnanců MěÚ 

         Usnesení č. 283/2006 
12.  ZŠ Dukelská  - projekt „Řešení konfliktů“ 
                                                         Usnesení č. 284/2006 
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Zahájení jednání 
   138. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta ing. Pavel Vondrys v 16,35 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. Ubytování v Azylovém domě 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 262/2006 (138/1) 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě p. Václava Frčky na dobu určitou od 23.3.2006 do 
30.6.2006  
II. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě  pana Josefa Pitelky   od 1.4.2006 do 31.5.2006 
III .Ukládá  sociálnímu odboru  
a/ uzavřít smlouvu o ubytování v Azylovém domě s p. Václavem Frčkou na dobu určitou  
    od 23.3.2006 do 30.6.2006 
b/ uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování v Azylovém domě s p. Josefem Pitelkou  od  
    1.4.2006 do 31.5.2006 
IV. Pověřuje 
p. starostu podpisem dodatku ke smlouvě o prodloužení ubytování v Azylovém domě a 
podpisem  smlouvy o ubytování v AD 
 
2. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách - obec Rovná 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 263/2006 (138/4) 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o příspěvku za umístění dětí v MŠ ve Strakonicích s obcí Rovná od 
1.1.2006. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o příspěvku za umístění dětí v MŠ ve Strakonicích s obcí 
Rovná. 
 
3. Smlouva o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání – obec Rovná 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 264/2006 (138/5) 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání (poslední rok před 
zahájením povinné školní docházky – předškolák) v MŠ ve Strakonicích s obcí Rovná od 
1.1.2006. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ ve 
Strakonicích s obcí Rovná. 
 
4. Majetkové záležitosti 
 
1) Vyjádření k převodu majetku státu. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 265/2006 (138/2) 
I. Souhlasí  
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s převodem pozemku p.č.st. 1472, p.č.st.1473, 393/35  v k.ú. Strakonice a st.p.č.251 v k.ú. 
Dražejov z vlastnictví ČR do vlastnictví žadatelů.       
II.  Nesouhlasí  
s převodem pozemku parc.č. 393/34 v k.ú. Strakonice z vlastnictví ČR do vlastnictví žadatelů. 
 
2) Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouvy 
o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle 239/11 a 
239/19 v k.ú.  Strakonice. 
Žadatel: Český Telecom  a.s.  Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3. 
Zastoupena : PIK Písek Na Houpačkách 624,  397 01 Písek. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 266/2006 (138/2) 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene „J-063-2-1071 
Strakonice, bytový dům 16 b. j., ÚPS, příp.“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na akci: „J-063-2-1071 Strakonice, bytový 
dům 16 b. j., ÚPS, příp.“.  Právo věcného břemene se zřizuje za účelem provozu, údržby a 
úprav podzemního vedení telekomunikační sítě. Věcné břemeno se zřizuje částkou 775,- Kč 
bez DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 

 
3) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Mikoláše Alše přes pozemky p.č. dle 
KN 1371/112 a p.č. dle KN 1557 vše v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice na 
pozemek žadatele p.č. dle KN 1371/47 v k.ú. Strakonice z důvodu novostavby rodinného 
domu na pozemku p.č.dle KN 1371/47 v k.ú Strakonice. 
Žadatel: Miloslava Vacíková, 386 01 Strakonice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 267/2006 (138/2) 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Mikoláše Alše  přes pozemky  p. č. dle KN 
1371/112 a p. č. dle KN 1557, vše v k. ú. Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek 
žadatele p. č. dle KN 1371/47 v k. ú. Strakonice. 
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců 
inženýrských sítí.  
 
4) Jiří Šperl, Strakonice – žádost o souhlas s požárně nebezpečným prostorem 
Stavebník: Pavel Musil, Bavorovice, Hluboká nad Vltavou 373 41 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 268/2006 (138/2) 
I. Souhlasí 
s požárně nebezpečným prostorem zasahujícím na část pozemku p. č. 726/7 v k. ú. Nové 
Strakonice v majetku města  Strakonice. Zasažená část pozemku slouží jako chodník.   
Požárně nebezpečný prostor je od oken objektu p. č. st. 96/1, Komenského ulice č. p. 29, 
Strakonice. Rozměry okenních otvorů se v tomto objektu nemění.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
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5) Prováděcí projektová dokumentace stavby: 
 „Sídliště - ulice Šv. Dudáka, M. Alše, Prof. Skupy – komunikace, kanalizace, vodovod, 
veřejné osvětlení “. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 269/2006 (138/2) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s předmětem vypracování prováděcí projektové dokumentace 
v souvislosti s přípravou realizace stavby: „„Sídliště - ulice Šv. Dudáka, M. Alše, Prof. Skupy 
– komunikace, kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení ““ se společností Atelier Penta, s. r. o., 
Raisova 1004, 386 01 Strakonice, za cenu 1.323.280,- Kč včetně DPH s termínem odevzdání 
35 týdnů. 
II. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“ ve výši 1.323.280,- 
Kč. 

 
6) Informace o prodeji bytů v č.p. 858 v ul. Mírova.  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 270/2006 (138/2) 
I. Bere na vědomí  
informaci majetkového odboru o problematice  domů č. p.857, 858 v ul. Mírova. 
 
7) Stanovení výše nájemného „Bažantnice“ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 271/2006 (130/6) 
I. Doplňuje 
usnesení č. 34/2006  ze dne 18.1.2006 takto: Nájemné bude uplatněno  ve výši 16,88 Kč/m2  
 
8) Připojení objektu MV na síť ČDT – Strakonice 
Žadatel: ČD – Telematika a. s., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10 
V zastoupení: BOHEMIATEL, s. r. o., Libušská 210 čp. 27, 142 00 Praha 4 
Jedná se o doplnění usnesení z 136. RM č. 240/2006 konané 1.3.2006 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 272/2006 (138/2a) 
I. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na akci: „Připojení objektu MV na síť ČDT 
– Strakonic“ za podmínek specifikovaných v usnesení z 136. RM č. 240/2006 konané 
1.3.2006.  Právo věcného břemene se zřizuje za účelem provozu, údržby a úprav podzemního 
vedení telekomunikační sítě. Věcné břemeno se zřizuje částkou 1,- Kč . 
 
9) Žádost o souhlas s uložením přípojek inženýrských sítí na pozemku v majetku města 
Strakonice p. č. dle KN 1293/1, v k. ú. Dražejov u Strakonic.  
Žadatel: Pavla a Jan Čadkovi,  386 01 Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 273/2006 (138/2a) 
I. Souhlasí 
s uložením  kanalizační a vodovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p. č. 
dle KN 1293/1  v k. ú. Dražejov u Strakonic  pro napojení uvažované  novostavby rodinného  
domu na pozemku p. č. dle KN 71/3 v k. ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
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10) Žádost o povolení uložit základové patky do pozemků v majetku města Strakonice 
v souvislosti s  opravou stávajícího parovodního řádu P3 mimo stávající trasu v ulici 
Ellerova na pozemcích v majetku města Strakonice. 
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE, a. s., Komenského 59, 386 43 Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 274/2006 (138/2a) 
I. Souhlasí 
s uložením základových patek na  pozemcích v majetku města Strakonice p. č. dle KN 97/7 a 
p. č. dle KN 112/2, vše v katastrálním území Strakonice v souvislosti s opravou parovodního 
řádu P3 mimo stávající trasu v ulici Ellerova. 

 
11) Doplnění usnesení Rady města Strakonice č.  257/2006 ze dne 8. 3. 2006  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 275/2006 (138/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s doplněním usnesení RM č. 257/2006 ze dne 8. 3. 2006 a sice takto: 
RM souhlasí s odepisováním majetku uvedeného v usn. RM 257/2006 Měšťanským 
pivovarem Strakonice. a. s. 
 
12) Revokace usnesení RM č.  972/2005 ze dne 2. 11. 2005 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 276/2006 (138/2a) 
I. Souhlasí 
na základě smlouvy o nájmu podniku, uzavřené dne 22. 12. 2004, s umístěním prodejního 
stánku na pozemcích  města Strakonice pronajatých Měšťanskému pivovaru Strakonice, a. s., 
a zároveň souhlasí s odepisováním pořizovací hodnoty stánku Měšťanským pivovarem 
Strakonice, a. s. 
II. Revokuje 
s revokací usnesení RM č. 972/2005 ze dne 2. 11. 2005. 
 
5. DD a Speciální škola Volyně – možnost parkování  na nádvoří MěÚ (Miss DD 2006) 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 277/2006 (138/8) 
I. Souhlasí 
s využitím parkovacích ploch pouze na nádvoří MěÚ dne 8.4.2006 od 11,00 do 18,00 hodin v 
souvislosti s konáním VII. ročníku MISS dětských domovů 2006. 

           
6. Dokumentární film o rekonstrukci strakonického hradu  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 278/2006 (138/9) 

I. Souhlasí 
s pořízením dokumentárního filmu o rekonstrukci strakonického hradu 
II. Souhlasí  
se zadáním realizace dokumentárního filmu o rekonstrukci strakonického hradu společnosti 
Strakonická televizi, s.r.o., Mírová 831, 386 01  Strakonice, a to za nabídkovou cenu ve výši 
40.000,- Kč vč. DPH. 
Finanční částka ve výši 40.000,- Kč bude hrazena ze schváleného rozpočtu města – položky 
„Přípravné práce a konzultační činnost k žádostem o dotace“. 
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III. Ukládá 
odboru rozvoje zajistit pořízení dokumentárního filmu o rekonstrukci strakonického hradu 
 
7. Dohoda o plné moci k zastupování Města Strakonice společností VH-TRES spol. s r.o.  
    (protipovodňové opatření) 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 279/2006 (138/11) 
I. Souhlasí  
s uzavřením dohody o plné moci k zastupování Města Strakonice, zastoupené Ing. Pavlem 
Vondrysem, starostou města,  společností VH-TRES spol. s r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 
České Budějovice, ve správních řízeních vedených ve věci povolení stavby vodního díla 
„Strakonice – prvky protipovodňové ochrany centra města a výstavba ochranné hráze 
v zastavěném území“ 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody 
 
8. MěKS - prominutí poplatků za umístění reklamních poutačů. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 280/2006 (138/12) 
I. Souhlasí 

      s prominutím poplatku za umístění reklamních poutačů na sloupy veřejného osvětlení na akce 
pořádané MěKS. 
 
9. Mimořádné odměny ředitelů ZŠ a MŠ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 281/2006 (138/13) 
I. Schvaluje 
udělení mimořádné odměny za 1. pololetí šk.r. 2005/2006 ředitelům základních a mateřských 
škol zřizovaných městem Strakonice dle přiloženého návrhu. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 
10. ZŠ Dukelská  - projekt „Střípky z kulturn ě-sociální a přírodní mozaiky Strakonic a 
okolí“  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 282/2006 (138/14) 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o finanční příspěvek z grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky v rámci pilotních projektů státní informační politiky ve vzdělávání na projekt 
„Střípky z kulturně-sociální a přírodní mozaiky Strakonic a okolí“ – ZŠ Dukelská 
II. Souhlasí 
v případě získání finanční podpory z výše uvedeného grantu s rozpočtovým opatřením č. 7 ve 
výši 60 tis. Kč na spolufinancování realizace projektu „Střípky z kulturně-sociální a přírodní 
mozaiky Strakonic a okolí“ 
 
11. Úprava počtu zaměstnanců MěÚ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 283/2006 (138/16) 



 7

I.Stanovuje  
s účinností od 23.3.2006 celkový počet zaměstnanců obce zařazených do Městského úřadu 
Strakonice na 151. 
 
12.  ZŠ Dukelská  - projekt „Řešení konfliktů“ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 284/2006 (138/15) 
I. Bere na vědomí 
informaci o schváleném projektu „Řešení konfliktů“ z krajského programu podpory práce 
s dětmi a mládeží Jihočeského kraje v rámci Programu V – Podpora specifické prevence 
sociálně patologických jevů u dětí a mládeže  
II. Souhlasí 
s rozpočtovým opatřením č. 7 ve výši 7 500 Kč na spolufinancování realizace  projektu  
„Řešení konfliktů“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys        Zdeňka Tomšovicová 
starosta          místostarostka 
 
 
 
 
 
 
 


