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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 143. jednání Rady města Strakonice 
konané 3.5. 2006 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:       4 členové RM : 
                       ing. Vondrys – starosta 
            pí Tomšovicová-místostarostka                     
                      členové RM: PhDr. Říhová, ing. Joza,  
            ing. Tůma - tajemník 
Omluveni:    ing. Pavel – místostarosta, MVDr. Vondřička, ing. Šíp 
 
Program:      
 
 
1. Zápis ze sociální komise, rozdělení příspěvků z rozpočtu města 

         Usnesení č. 379/2006 
2.Vyhodnocení výběrového řízení – zpracování LHO 

         Usnesení č. 380/2006 
3. Zápis ze 4. jednání Komise pro kulturu a CR 

         Usnesení č. 381/2006 
4. Majetkové záležitosti 

  Usnesení č.382/2006 – 392/2006 
5. ZŠ Dukelská – jmenování zástupců do komise pro VŘ 

         Usnesení č. 393/2006 
6. ZŠ F. L. Čelakovského – žádost o schválení místa asistenta 

         Usnesení č. 394/2006 
7. MŠ A. B. Svojsíka, Strakonice – žádost o schválení zakoupení výsuvného žebříku 

         Usnesení č. 395/2006 
8. Smlouva o poskytnutí příspěvku určeného na pořádání „MDF Strakonice 2006“ 

         Usnesení č. 396/2006 
9. Smlouva o poskytnutí příspěvku na administraci Programu obnovy venkova 

         Usnesení č. 397/2006 
10. Umístění výstavních panelů MF Dnes 

         Usnesení č. 398/2006 
11. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících  
      opatřeních  k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

         Usnesení č. 399/2006 
12. Pravidla pro hlášení městského rozhlasu 

         Usnesení č. 400/2006 
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Zahájení jednání 
143. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta ing. Vondrys v 16,10 hodin. Pan starosta 
zkonstatovala, že jsou přítomni 4 členové RM, tudíž, že je usnášeníschopná. Úvodem RM projednala 
předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
1. Zápis ze sociální komise, rozdělení příspěvků z rozpočtu města 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 379/2006 (143/9) 
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání sociální komise 
II. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města v roce 2006 těmto organizacím: 
Středisko výchovné  péče, Ellerova 160, Strakonice – 5.000,- Kč na čtyřdenní aktivitu dětí. 
 
Oblastní charita, Sousedovice 40, Strakonice - 10.000,- Kč na úhradu vodného, plynu, elektřiny ve 
stacionáři. 
 
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, Stavbařů 213, Strakonice –30.000,- Kč ( 15.000,- 
Kč na půjčovnu a sběrné místo rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, 7.500,- Kč na stacionární 
služby, 7.500,- Kč na počítačové kurzy, internetový klub,  kurzy paměti.  
 
Sdružení zdravotně  postižených v ČR, Stavbařů 213, Strakonice - 70.000,- Kč na provozní náklady  
spojené s užíváním budovy. 
 
Občanské sdružení POLIDON, Kosmonautů 1266, Strakonice - 50.000,- Kč na úhradu nájmu a 
energií. 
 
Svaz diabetiků ČR – ÚO, Spojařů 1226, Strakonice - 5.000,- Kč na edukačně preventivní pobyt. 
 
Svaz neslyšících  a nedoslýchavých v ČR, Stavbařů 213, Strakonice  –10.000,- Kč na úhradu režijních 
nákladů, akcí 
 
Občanské sdružení KONÍK, Heydukova 349, Strakonice –25.000,- Kč na uhrazení nájmu. 
 
Středisko rané péče, Jizerská 4, České Budějovice –15.000,- Kč na pomůcky, hračky, literaturu, 
materiál, akce.  
 
Občanské sdružení PREVENT – K centrum, Krátká 20, Strakonice  - 75.000,- Kč na úhradu nájmu a 
energií a terénní sociální práci s uživateli drog. 
 
Sdružení pro pomoc ment. postiženým, Stavbařů 213, Strakonice  –10.000,- Kč na úhradu nájmu a 
služeb.  
 
Mateřské centrum Beruška, Arch. Dubského 976, Strakonice –11.300,- Kč na energie, odpad, 
kopírovací služby a výtvarné potřeby. 
 
DYS – CENTRUM Strakonice, Při ZŠ F.L.Čelakovského,Chelčického 555, Strakonice   - 15.000,- Kč 
na nákup karimatek, rehabilitačních míčů, spotřebního materiálu, výtvarných potřeb a koberce pro 
rekreaci 
 
Okresní nemocnice Strakonice - nadregionální konference sester - „Den  ošetřovatelství“ - 7.300,-Kč 
III.  Ukládá 
sociálnímu odboru provést schválené usnesení   
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2.Vyhodnocení výběrového řízení – zpracování LHO 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 380/2006 (143/1) 
I. Souhlasí 
s výsledkem výběrového řízení na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod 
Strakonice – sever, v němž byla vybrána firma LESNÍ PROJEKTY České Budějovice, a.s., Jírovcova 
18, České Budějovice 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy mezi Městem Strakonice a firmou LESNÍ PROJEKTY České Budějovice, a.s., 
Jírovcova 18, 370 01 České Budějovice na zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím 
obvodu Strakonice – sever, za cenu 837.760,-Kč (včetně DPH) 
III. Pov ěřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse jejím podpisem 
 
3. Zápis ze 4. jednání Komise pro kulturu a CR 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 381/2006 (143/2) 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 4. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 11. dubna 2006. 
II. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 20 000,-- pro VOŠ a SPŠ Strakonice na zajištění návštěvy studentů 
z partnerské školy CALS IJsselstein ve Strakonicích. 
III. Souhlasí 
s prezentací města v časopise C.O.T. business na ¼ strany za cenu Kč 7 000,-- včetně DPH. 
IV. Nesouhlasí 
s prezentací města za žádnou z nabízených cen v publikaci Jihočeský kraj z nebe, kterou vydává 
vydavatelství Starý most s. r. o., Plzeň. 
 
4. Majetkové záležitosti 
 
1) Výběrové řízení na dodavatele stavby - rekonstrukce kuchyně MŠ  Holečkova 410, Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 382/2006 (143/4) 
I. Souhlasí   
s doporučením komise a se zadáním zakázky „Rekonstrukce kuchyně MŠ Holečkova 410, Strakonice 
firmě Garantstav  F. Žahour, Strakonice, za cenu 1.291.358,- Kč vč. DPH. 
II. Souhlasí   
s uzavřením smlouvy a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Výběrové řízení na dodavatele stavby - rekonstrukce soc. zařízení MŠ U Parku.    
Rada města po projednání 
Usnesení č. 383/2006 (143/4) 
I. Souhlasí   
s doporučením komise a se zadáním zakázky „Rekonstrukce soc. zařízení MŠ U Parku“ firmě  VKS 
M. Vacík,Strakonice, za cenu 592.365,- Kč vč. DPH. 
II. Souhlasí   
s uzavřením smlouvy a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Výběrové řízení na dodavatele stavby - rekonstrukce tělocvičny ZŠ  Dukelská    
Rada města po projednání 
Usnesení č. 384/2006 (143/4) 
I. Souhlasí   
s doporučením komise a se zadáním zakázky „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Dukelská, Strakonice“ 
firmě Prima, a. s., Strakonice, za cenu 2.112.231,- Kč vč. DPH. 
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II. Souhlasí   
s uzavřením smlouvy a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Výběrové řízení na dodavatele stavby - rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Čelakovského    
Rada města po projednání 
Usnesení č. 385/2006 (143/4) 
I. Souhlasí   
s doporučením komise a se zadáním zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Čelakovského, 
Strakonice“ firmě Unielektro, s. r. o., Strakonice, za cenu 1.640.207,- Kč vč. DPH. 
II. Souhlasí   
s uzavřením smlouvy a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Hrad Strakonice – obnova městské  části  SO 04, Základní  umělecká  škola           
Rada města po projednání 
Usnesení č. 386/2006 (143/4) 
I. Rozhodla   
rozdělit  stavbu  na 2 etapy ,   zadat  pouze 1.etapu  
II. Rozhodla   
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby: „Hrad Strakonice – obnova městské  části  SO 
04, Základní  umělecká  škola“ v otevřeném  řízení a uveřejnit ji na  centrální  adrese 
II. Rozhodla 
že podané nabídky budou hodnoceny dle výše nabídkové ceny. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
1. člen  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Oldřich Švehla  
4. člen pí ředitelka Šabková  
5. člen zástupce JHK 
6. člen RNDr. Ladislav Havel 
7. člen p. Jaroslav Houska    hlas poradní: JUDr. Dlouhá 
 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník p. Tomšovicová 
2. náhradník Bc . Lukáš  Srb 
3. náhradník Ing. Miloš Haiser 
4. náhradník PhDr. Říhová 
5. náhradník Ing.arch . David  Andrlík 
6. náhradník p. Václav Šrámek 
7. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
IV. Ukládá 
vedoucí maj. odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné zakázky  
 
6) ELKOST PLUS, s. r. o. Bavorova 18, Strakonice – vyjádření z titulu majitele sousedního 
pozemku 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 387/2006 (143/4a) 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p. č. st. 7/1 v k. ú. Strakonice s novostavbou přístřešku + 
oplocení, dle předložené projektové dokumentace na pozemku ve vlastnictví žadatele p. č. st. 441 v k. 
ú. Strakonice. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a arch. města.  
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7) STA, projektový ateliér, v.o.s. Zámek 1, 386 01 Strakonice – Ing. arch. Zbyněk Skala – žádost 
o souhlas s přesahem požárně nebezpečného prostoru 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 388/2006 (143/4a) 
I. Souhlasí 
se zásahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek p.č. 1322/1 – část komunikace, ve vlastnictví 
města Strakonice, Havlíčkova ulice,  který bude vznikat od oken bytové zástavby na části pozemku 
p.č. 1322/1 (řešeno smlouvou o smlouvě budoucí kupní) v k.ú. Strakonice. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
Investor akce: JIHOSPOL a.s. , Písecká 893, Strakonice. 
 
8) Stanovení výše nájemného „Bažantnice“  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 389/2006 (143/4a) 
I. Revokuje 
usnesení č. 271/2006 
II. Doplňuje  
usnesení č. 34/2006 ze dne 18.1.2006 takto: Nájemné bude uplatněno ve výši 12,67 Kč/m2 

 
9) Žádost o souhlas s uložením přípojek inženýrských sítí do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1332/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
Žadatel: Mgr. Petr Kollros, 386 01 Strakonice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 390/2006 (143/4a) 
I. Souhlasí 
s uložením  plynové, vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 1332/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic pro napojení uvažované  novostavby rodinného  domu na 
pozemku p.č. dle KN 1107/5 v k.ú. Dražejov u Strakonic, 
dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
l0) Žádost o povolení vybudovat sjezd z místní komunikace Na Hrázi přes pozemek p.č. dle KN 
1332/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic  v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle 
KN 1107/5  v k.ú. Dražejov u Strakonic z důvodu záměru vybudovat na tomto pozemku rodinný 
dům. 
Žadatel: Mgr. Petr Kollros, 386 01 Strakonice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 391/2006 (143/4a) 
Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Na Hrázi přes pozemek p.č. dle KN 1332/1 v k.ú. Dražejov u  
Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 1107/5  v k.ú. Dražejov u 
Strakonic. 
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců inženýrských 
sítí.  
 
11) Žádost o povolení sjezdu z obslužné komunikace přes pozemek p.č. dle KN 781/1 v k.ú 
Strakonice v majetku města Strakonice do garáže na pozemku p.č. dle KN st. 3411 v k.ú. 
Strakonice v majetku žadatele z důvodu stavebních úprav stávající garáže na pozemku p.č. dle 
KN st. 3411 v k.ú. Strakonice. 
Žadatel: Daniel Hadrava, 386 01 Strakonice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 392/2006 (143/4a) 
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I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z obslužné komunikace přes pozemek p.č. dle KN 781/1 v k.ú Strakonice 
v majetku města Strakonice do garáže na pozemku p.č. dle KN st. 3411 v k.ú. Strakonice v majetku 
žadatele. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců 
inženýrských sítí.  
 
5. ZŠ Dukelská – jmenování zástupců do komise pro VŘ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 393/2006 (143/3) 
I. Jmenuje 
za město Strakonice pí Havlanová členem a ing. Řeřábková náhradníkem výběrové komise na 
zakázku: ZŠ Dukelská - vybavení šaten šatnovými skříňkami. 
Otvírání obálek proběhne dne 10.5.2006 ve 13,00 hod. a výběrové řízení ve 14,00 hod.  
 
6. ZŠ F. L. Čelakovského – žádost o schválení místa asistenta 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 394/2006 (143/5) 
I. Souhlasí 
s vytvořením pracovního místa  asistenta pedagoga na následující školní rok 2006/2007 pro 2 žáky 1. 
třídy ZŠ F. L. Čelakovského vyžadující zvýšenou péči s finančním zajištěním od Úřadu práce. 
II. Ukládá 
ředitelce ZŠ  F. L. Čelakovského postupovat dle pokynů Úřadu práce. 
 
7. MŠ A. B. Svojsíka, Strakonice – žádost o schválení zakoupení výsuvného žebříku 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 395/2006 (143/6) 
I. Souhlasí 
se zakoupením výsuvného žebříku v hodnotě 1.349 Kč. Úhrada bude provedena z rozpočtu MŠ. 
 
8. Smlouva o poskytnutí příspěvku určeného na pořádání „MDF Strakonice 2006“ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 396/2006 (143/7) 
I. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí příspěvku SD/KHEJ/041/06 v rámci příspěvkového programu 
„Vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje pro rok 2006“, na akci s názvem „Mezinárodní 
dudácký festival Strakonice 2006“, mezi městem Strakonice (příjemce) a Jihočeským krajem 
(poskytovatel). Finanční podpora je ve výši 70.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
9. Smlouva o poskytnutí příspěvku na administraci Programu obnovy venkova 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 397/2006 (143/8) 
I. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí příspěvku na administraci Programu obnovy venkova (č. smlouvy 
SD/OREI/101/06) mezi městem Strakonice (příjemcem) a Jihočeským krajem (poskytovatel) .  Pro 
rok 2006  je ve výši 162. 850,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 

 
10. Umístění výstavních panelů MF Dnes 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 398/2006 (143/10) 
I.  Souhlasí 
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s umístěním výstavy „10 let výročí MF Dnes“ ve vstupní hale před Městským informačním centrem 
 
11. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých  omezujících  
opatřeních  k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 399/2006 (143/12) 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného pořádku 

a) 24. dubna 2006 – 24. dubna 2007 – reprodukovaná hudba – diskotéka Hvězda, Mlýnská 
1081, Strakonice - pořádá Kuba Libor, Strakonice, každý pátek a sobotu od 22,00 hodin do 
5,00 hodin následujícího dne.  

 
12. Pravidla pro hlášení městského rozhlasu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 400/2006 (143/13) 
I. Schvaluje 
předložený návrh pravidel pro hlášení městského rozhlasu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel  Vondrys        Zdeňka Tomšovicová 
         starosta               místostarostka 


