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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 
ze 139. jednání Rady města Strakonice 
konané 29.3. 2006 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      5 členů RM : 
           pí Tomšovicová-místostarostka 
           Ing. Pavel - místostarosta 
                      členové RM: ing. Joza,  MVDr. Vondřička, ing. Šíp 
Omluveni:   ing. Vondrys – starosta, ing. Tůma – tajemník, PhDr. Říhová 
 
 
 
Program: 
 
 
1. Žádost o schválení přijetí daru – MŠ A.B. Svojsíka 

   Usnesení č. 285/2006 
2. Návrh komise pro tělesnou výchovu a sport -  rozdělení  finančních prostředků 

    Usnesení č. 286/2006 
3. Koncept územního plánu velkého územního celku Jihočeského kraje 

    Usnesení č. 287/2006 
4. Jmenování vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Strakonice 

    Usnesení č. 288/2006 
5. OZV  města Strakonice č. 2/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
    využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem 

    Usnesení č. 289/2006 
6. Dohoda o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů 
    pocházejících z domácností. 

    Usnesení č. 290/2006 
7. Majetkové záležitosti 

  Usnesení č. 291/2006 – 300/2006 
8. Ubytování  v Azylovém domě  ul. Budovatelská 613 Strakonice I 
                             Usnesení č. 301/2006 
9. Podpora informačních center Jadernou elektrárnou Temelín 

          Usnesení č. 302/2006
            

 
 
 

Zahájení jednání 
139. jednání Rady města Strakonice zahájila místostarostka Zdeňka Tomšovicová v 15,45 
hodin. Paní místostarostka zkonstatovala, 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.Žádost o schválení přijetí daru – MŠ A.B. Svojsíka 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 285/2006 (139/1) 
I. Souhlasí 
s přijetím daru 1 ks tiskárny HP Laser Jet 4M za 1 Kč od firmy Capgemini Czech Republik 
s.r.o. 
 
2. Návrh komise pro tělesnou výchovu a sport - rozdělení  finančních prostředků 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 286/2006 (139/2) 
I. Bere na vědomí: 
zápis z 2. jednání komise pro tělesnou výchovu a sport ze dne 21. 3. 2006 
II. Souhlasí 
s vydáním publikace Ohlédnutí za sportem 2005 Strakonice, včetně použití městského znaku  
III. Souhlasí 
s úhradou finančních nákladů spojených s vydáním publikace Ohlédnutí za sportem 2005  
Strakonice z prostředků grantu města na tělovýchovu a sport (organizace 214)  
IV. Souhlasí 
s vyplacením autorské odměny panu Pavlovi Koubovi za publikaci Ohlédnutí za sportem 
2005 Strakonice z organizace 214 (grant na tělovýchovu a sport) ve výši 5.000,- Kč 
V. Souhlasí 
s vyplacením níže uvedených grantů na tělovýchovu a sport: 
TJ ČZ Strakonice – oddíl házené 
- ve výši 5.000,- Kč na nákup sportovních pomůcek 
TJ ČZ Strakonice – oddíl stolního tenisu 
- ve výši 10.000,- Kč na nákup stolu pro stolní tenis 
TJ Fezko Strakonice – oddíl plaveckých sportů 
- ve výši 5.000,- Kč na uspořádání turnaje Czech Open 
- ve výši 5.000,- Kč na zorganizování Vánoční ceny v plavání se soutěží plave celá rodina  
Základní škola Jiřího z Poděbrad Strakonice 
- ve výši 8.000,- Kč na materiálové vybavení při projektu zabývající se zapojením  
  neorganizovaných dětí do pravidelné tělovýchovné a sportovní činnosti 
VI. Nesouhlasí 
s vyplacením níže uvedených grantů na tělovýchovu a sport: 
Tenis klub Strakonice 
- ve výši 3.000,- Kč na nákup tréninkových tenisových balónů 
 TJ Fezko Strakonice – oddíl vodního póla 
- na mezinárodní turnaj mladších dorostenců ve vodním pólu uskutečněný ve dnech 17. – 19.  
   2. 2006 v Dessau v SRN 
TJ Fezko Strakonice – oddíl plaveckých sportů 
- na soutěže Pohárů Českého svazu vodního póla jako soutěží talentované mládeže vypsaných  
   pro kategorie: mladší žáci, žačky, mladší dorostenci a dorostenky 
- na pokrytí nákladů spojených s účastí žáků a žaček v soutěžích Českého svazu plaveckých  
   sportů  
VII. Souhlasí 
s vyplacením níže uvedených příspěvků z prostředků na jednorázové sportovní akce: 
SK Judo 1990 Strakonice 
- finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč (na každý níže uvedený turnaj 1.000,- Kč) na ceny při  
   Krajském turnaji mláďat, mladšího a staršího žactva a na ceny při Vánočním turnaji všech  
   žákovských kategorií 
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HC Strakonice – 1. a 2. třída 
- finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na ceny při Jarním turnaji žáků 1. a 2. tříd  
  v minihokeji konaný dne 25. 3. 2006 ve Strakonicích 
HC Strakonice – 2. třída 
- finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na ceny při Jarním turnaji v ledním hokeji  
   uskutečněný dne 19. 3. 2006 
TJ ČZ Strakonice – oddíl orientačního běhu 
- finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na ceny při jihočeském žebříčku v orientačním běhu  
   u obce Truskovice dne 20. 5. 2006 
TJ Otava Strakonice 
- finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč na ceny při 17. ročníku veřejných závodů ve vodním  
   slalomu konající se ve dnech 24. – 25. 6. 2006 na Podskalí ve Strakonicích 
SK Cyklo-Macner Strakonice 
- finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč na ceny při 11. ročníku Velké ceny Strakonice –  
   Cyklo-Macner 
- finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na ceny při 15. ročníku závodních horských kol –  
   Strakonický okruh 
VIII. Nesouhlasí 
s vyplacením finančního příspěvku: 
HC Strakonice – 5. třída 
- na dvoudenní Velikonoční turnaj v ledním hokeji uskutečněný ve dnech 1. – 2. 4. 2006  
IX. Souhlasí 
s vyplacením finančních příspěvků z prostředků na volnočasové aktivity: 
Klub chovatelů německého krátkosrstého ohaře Praha 
- finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč na ceny při 22. ročníku mezinárodní kynologické akce  
   Memoriál Jindřicha Steinize konající se ve dnech 11. – 13. 8. 2006 
TJ ČZ Strakonice – šachový oddíl 
- finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč na XVIII. ročník velikonočního turnaje v rapid šachu  
  Open Strakonice hraného současně jako Memoriál Ing. Oldřicha Šaška 
Klub svazu civilní ochrany Strakonice 
- finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč na uspořádání 7. ročníku soutěže mladých záchranářů  
   pod názvem Dokaž, co umíš konající se dne 12. 5. 2006 v areálu Plaveckého stadionu  
   STARZ Strakonice 
OS ČSTV Strakonice 
- finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na uspořádání 12. ročníku Strakonického běhu  
   konajícího se dne 21. 8. 2006 
- se záštitou města nad 12. ročníkem Strakonického běhu 
- s užitím znaku města na propozicích při 12. ročníku Strakonického běhu 
 
3. Koncept územního plánu velkého územního celku Jihočeského kraje 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 287/2006 (139/3) 
I. Bere na vědomí 
předloženou zprávu o projednání konceptu územního plánu velkého územního celku 
Jihočeského kraje 
 
4. Jmenování vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 288/2006 (139/5) 
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I. Jmenuje 
s účinností od 1.4.2006 JUDr. Evu Dlouhou vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu 
Strakonice, a to na dobu určitou -  po dobu nemoci,  mateřské dovolené, dovolené za 
zotavenou  a rodičovské dovolené Mgr. Martiny Kotrchové 
II. Ukládá 
tajemníkovi městského úřadu Ing. Janu Tůmovi učinit příslušné pracovně právní kroky 
spojené s tímto jmenováním do funkce.  
 
5. OZV  města Strakonice č. 2/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním 
odpadem 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 289/2006 (137/3) 
I. Souhlasí se zněním: 
obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 2/2006, o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se 
stavebním odpadem, kterou se zrušuje vyhláška č. 7/2005 o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se 
stavebním odpadem 
II. Ukládá 
odboru životního prostředí předložit vyhlášku k projednání  Zastupitelstvu  Města Strakonice 
 
6. Dohoda o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů    
pocházejících z domácností. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 290/2006 (138/6) 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody s firmou EKOLAMP s r.o., se sídlem Korytná 47/3, Praha 10 – Strašnice, 
o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z 
domácností   
II. Pověřuje   
starostu města podpisem této dohody. 
 
7. Majetkové záležitosti 
 
1) Žádost o propůjčení klouzačky na Podskalí. 
Žadatel: Mateřské centrum Beruška Strakonice, Bezděkovská 216, 386 01 Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 291/2006 (139/4) 
I. Souhlasí 
s propůjčením klouzačky dětského hřiště na Podskalí na den 24.6. 2006 k umožnění vytvoření 
rekordu v počtu klouznutí. 

 
2) Žádost o zpracování studie na stanovení množství rozmístění  zpevněných ploch pro 
usazení kontejnerů ve Strakonicích 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 292/2006 (139/4) 
I. Souhlasí 
se zpracováním  studie, která bude řešit množství a rozmístění zpevněných ploch pro usazení 
kontejnerů ve Strakonicích. Financování projektu – kapitola „Projekty“. 
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3)  Kohezní fondy – nadlimitní otevřené výběrové řízení 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 293/2006 (139/4) 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu na podání nabídky v souvislosti se zajištěním výběrového řízení projektové 
dokumentace přípravy realizace stavby: „Intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace, 
Strakonice“ za podmínek v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
 
1. TERCIER, s. r. o., Radlická 61/1170, 150 00 Praha 5 
2. Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Nábřežní 4,150 56  Praha 5 – Smíchov 
3. Vodovody a kanalizace JČ, a. s., B. Němcové 12, 370 80 České Budějovice 
II. Jmenuje 

členy hodnotící komise:    náhradníky členů hodnotící komise: 
 
1. člen  Ing. Jana Narovcová  1. náhradník  Ing. Švehla Oldřich 
2. člen  Ing. Ludvík Němejc   2. náhradník  Ing. Zeman Jaromír 
3. člen  p. Jindřich Vondřička  3. náhradník  p. Čarek 
4. člen  Bc. Srb Lukáš   4. náhradník Ing. Haiser Miloš 
5. člen  Ing. Eva Krausová   5. náhradník Ing. Arch. Slámová 

III. Ukládá 
vedoucí odboru majetkovému zajistit plnění veškerých úkolů při zadání této zakázky  

 
4) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Prodloužení vodovodu, Strakonice, Podsrp“ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 294/2006 (139/4) 
I. Ruší 
výzvu o zakázku na dodavatele stavby „Prodloužení vodovodu, Strakonice, Podsrp“ 
II. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Prodloužení vodovodu, Strakonice, 
Podsrp“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
 

1. STRABAG a.s., O.Z., direkce 61, Č. Budějovice, oblast Střed, Pražská 313, 397 38 
Písek 

2. PROTOM Strakonice s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice  
3. ZNAKON, a.s., Sousedovice, 386 01 Strakonice 

III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s přihlášením 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na realizaci stavby: „Prodloužení 
vodovodu, Strakonice, Podsrp“ 
IV. Jmenuje 
členy a předsedu hodnotící komise ve složení: 

1. předseda  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen Ing. Václav Býček  
4. člen Ing. Oldřich Švehla  
5. člen Bc. Lukáš Srb 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník Ing. Jaromír Zeman 



 6

4. náhradník Zdeněk Nikodém 
5. náhradník Jaroslav Houska 

V. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkovému zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 

 
5)  Opravy  základních a mateřských škol - rekonstrukce  kuchyně  MŠ  Holečkova  410  
(bez  technologie) 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 295/2006 (139/4) 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Rekonstrukce kuchyně MŠ Holečkova 
410“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 

1. Protom s.r.o. Strakonice 
2. Salvete   s.r.o. Strakonice  
3. VKS – M. Vacík , Strakonice 
4. Řemesla  AZ  Strakonice 
5. Garantstav F. Žahour, Strakonice 

II. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
Ing. Narovcová , p. Tomšovicová l , ing. Švehla ,   p. Houska  ,p. Hanušová / ředitelka MŠ /,  
náhradníci :   ing. Vondrys ,  Bc . Srb , p. Bezpalec , ing. Haiser 
III. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkovému zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
6)  Opravy  základních a mateřských škol – rekonstrukce  soc.zařízení  MŠ  u  Parku 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 296/2006 (139/4) 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ u 
Parku“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 

1. Protom  s.r.o. Strakonice 
2. A. Hromek ,  instalatérství , Strakonice   
3. Garantstav  , F. Žahour , Strakonice 
4. VKS – M. Vacík , Strakonice 
5. Jiří  Urbánek  Strakonice 

II. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
Ing. Narovcová , p. Tomšovicová l , ing. Švehla ,   p. Houska  ,p. Škopová / ředitelka MŠ /,  
náhradníci :   ing. Vondrys ,  Bc . Srb , p. Bezpalec , ing. Haiser 
III. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkovému zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 

 
7)  Opravy  základních a mateřských škol – rekonstrukce  tělocvičny  ZŠ  Dukelská 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 297/2006 (139/4) 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Dukelská“, 
za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 

1. H + T  s.r.o.  
2. Vladimír Kohout Strakonice     
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3. Salvete  s.r.o. Strakonice 
4. Jihospol   a.s.  , Strakonice 
5. Prima  a.s. Strakonice 

II. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
Ing. Narovcová , p. Tomšovicová l , ing. Švehla ,   p. Houska , Mgr.Vlček  /ředitel ZŠ /,  
náhradníci :   ing. Vondrys ,  Bc . Srb , p. Bezpalec , ing. Haiser 
III. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkovému zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 

 
8)  Opravy  základních a mateřských škol -  rekonstrukce  elektroinstalace  ZŠ  
Čelakovského 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 298/2006 (139/4) 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ 
Čelakovského“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 

1. Protom s.r.o. Strakonice 
2. Salvete   s.r.o. Strakonice  
3. Jihospol  a.s. Strakonice 
4. Unielektro  s.r.o. Strakonice 
5. Elstav  Strakonice 

II. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
Ing. Narovcová , p. Tomšovicová l , ing. Švehla ,   p. Houska  ,Mgr.Kolesová  /ředitelka / ZŠ /,  
náhradníci :   ing. Vondrys ,  Bc . Srb , p. Bezpalec , ing. Haiser 
III. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkovému zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
9) Jiří Šperl, Strakonice – doplnění usnesení RM č. 268/2006 - žádost o souhlas s požárně 
nebezpečným prostorem 
Stavebník: Pavel Musil, Bavorovice, Hluboká nad Vltavou 373 41 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 299/2006 (139/4a) 
I. Souhlasí 
s doplněním usnesení RM č. 268/2006 ze dne 22. března 2006, a souhlasí s požárně 
nebezpečným prostorem zasahujícím na část pozemku p. č. 726/1 v k. ú. Nové Strakonice 
v majetku města  Strakonice. Zasažená část pozemku slouží jako komunikace.   
Požárně nebezpečný prostor je od oken objektu p. č. st. 96/1, Komenského ulice čp. 29, 
Strakonice. Rozměry okenních otvorů se v tomto objektu nemění.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  

 
10) Uvolněná b. j. 1+1, č. b. 03, v čp. 978, ul. arch. Dubského, Strakonice I  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 300/2006 (139/4a) 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 03, v domě čp. 978, ul. arch. Dubského, přímým prodejem do 
osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 03/978, ul. arch. Dubského včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 
400.000,-Kč. 
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II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města.  
 
8. Ubytování  v Azylovém domě  ul. Budovatelská 613 Strakonice I 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 301/2006 (138/1) 
I. a/ Nesouhlasí 
s ubytováním  v Azylovém domě  p. Kateřiny  Pohlotkové  v Azylovém domě 
   b/ Souhlasí 
s ubytováním  paní Kateřiny Pohlotkové a jejích dětí v Azylovém domě v období školních  
prázdnin,  za předpokladu volné ubytovací  kapacity v Azylovém domě 
   c/ Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Jaroslava Irdzy  a  paní Marie Irdzové   od 
1.4.2006 do 31.5.2006 
III . Ukládá sociálnímu odboru  
   a/   sdělit paní Pohlotkové rozhodnutí Rady města 
   b/   uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování v Azylovém domě s p. Jaroslavem Irdzou, p. a 
         s p. Marií Irdzovou  od 1.4.2006 do 31.5.2006 
III.   Pověřuje 
p. starostu podpisem dodatků ke smlouvám o prodloužení ubytování v Azylovém domě 
 
9. Podpora informačních center Jadernou elektrárnou Temelín 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 302/2006 (138/10) 
I.  Nesouhlasí 
s uzavřením smlouvy s  Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a s prezentací Jaderné 
elektrárny Temelín na základě poskytnutého příspěvku 100.000,- Kč účelově určených na 
činnost Městského informačního centra Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města vést jednání o dalších formách spolupráce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Pavel        Zdeňka Tomšovicová 
místostarosta               místostarostka 
 
 
 
 
 
 
 


