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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 162. jednání Rady města Strakonice 
konané 18.10. 2006 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Přítomni:    5 členů RM : 
         ing. Vondrys – starosta 
                    ing. Pavel – místostarosta 
                    členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová,  
          ing. Tůma 
Omluveni:  pí Tomšovicová – místostarostka, ing. Šíp 
 
 
Program: 
 
1. Odměny ředitelů ZŠ a MŠ  

         Usnesení č. 947/2006 
2. Schválení přijetí daru – ZŠ J. z Poděbrad  
                      Usnesení č. 948/2006 
3. MěÚSS (veřejné zakázky -  III.Q 2006 ) 
                          Usnesení č. 949/2006 
4. ZŠ Dukelská – nákup zálohovacího USB disku  

         Usnesení č. 950/2006 
5. Integrovaný plán rozvoje města  

         Usnesení č. 951/2006 
6. Šmidingerova knihovna - výběrová řízení 

   Usnesení č. 952/2006 - 953/2006 
7. Žádost o použití znaku města 

         Usnesení č. 954/2006             
8.Poskytnutí neinvestiční dotace –Prácheňáček            

         Usnesení č. 955/2006   
9. Rozpočtová opatření č. 77 - 83                  

         Usnesení č. 956/2006   
10. Spolupráce města s městem Písek -  psí útulek  

         Usnesení č. 957/2006   
11. Majetkové záležitosti 

                              Usnesení č. 958/2006 - 970/2006 
12. Schválení úpravy počtu zaměstnanců MěÚ 

         Usnesení č. 971/2006 
13. Smlouva o zajištění  vzdělávání pracovníků MěÚ (Euroškola Strakonice) 

         Usnesení č. 972/2006 
14. Dohoda o partnerství na projektu „Centrum primární prevence a podpory zdraví obyvatel  
      Jihočeského kraje“ 

         Usnesení č. 973/2006 
15. Městský kamerový systém - pořízení mobilního kamerového bodu 

         Usnesení č. 974/2006 
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Zahájení jednání 
162. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starostka ing. Pavel Vondrys v 15.35 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. Odměny ředitelů ZŠ a MŠ  
Usnesení č. 947 /2006 (162/2) 
Rada města projednala předložený návrh, který je samostatnou přílohou usnesení RM, 
uloženou na personálním oddělení, kanceláře tajemníka MěÚ.  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
odměny za 2. pololetí šk.r. 2005/2006 ředitelům ZŠ a MŠ zřizovaných městem dle  návrhu  
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení 
 
2. Schválení přijetí daru – ZŠ J. z Poděbrad  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 948 /2006 (162/3) 
I. Souhlasí 
s přijetím daru – pracovní sešity pro výuku německého jazyka – v hodnotě 1.975 Kč od firmy 
Agentura JIRCO s.r.o. 
 
3. MěÚSS – (veřejné zakázky - III.Q 2006) 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 949 /2006 (162/4) 
I. Bere na vědomí 
předložený přehled veřejných zakázek zadávaných přímo MěÚSSem za III.Q 2006 
 
4. ZŠ Dukelská – nákup zálohovacího USB disku  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 950 /2006 (162/5) 
I. Souhlasí 
se zakoupením externího pevného disku Western Digital WD MyBook Premium 320GB 
USB/FW 3.5 ret. v celkové výši 5 tis. Kč. Úhrada bude provedena z rezervního fondu ZŠ.  
 
5. Integrovaný plán rozvoje města  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 951 /2006 (162/8) 
I. Bere na vědomí   
potřebu vytvoření Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (IPR)  
II. Schvaluje  
podání žádosti na Jihočeský kraj – čerpání finančních prostředků ze SROP, opatření 3.3 na 
přípravu  IPR a pověřuje odbor rozvoje k jednání s Jihočeským krajem v této věci 
III. Bere na vědomí  
nabídku společnosti MEPCO, s.r.o, Thakurova 1, 160 00  Praha 6 - Dejvice na poskytování 
technické asistence při přípravě Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice, jejíž realizace 
je podmíněna získáním dotace dle bodu II. Následně bude jednáno o uzavření Smlouvy o 
poskytování poradenství v souladu s podmínkami dotace. 
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6. Šmidingerova knihovna – výběrová řízení 
 
1) Veřejná zakázka malého rozsahu – výběrové řízení na dodavatele knihovnického 
nábytku pro knihovnu 
Rada města v souvislosti s dodávkou knihovnického nábytku 
Usnesení č. 952 /2006 (162/9) 
I. Jmenuje 
do výběrové komise na výběr dodavatele knihovnického nábytku pro knihovnu PhDr. 
Říhovou a  jako náhradníka ing. Tůmu  
 
2) Veřejná zakázka malého rozsahu – výběrové řízení na dodavatele zabezpečení a 
ochrany knihovního fondu 
Rada města v souvislosti s dodávkou zabezpečení a ochrany knihovního fondu 
Usnesení č. 953 /2006 (162/9) 
I. Jmenuje 
do výběrové komise na výběr dodavatele zařízení na zabezpečení a ochranu knihovního fondu 
pro knihovnu PhDr. Říhovou a  jako náhradníka ing. Tůmu  
 
7. Žádost o použití znaku města 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 954 /2006 (162/10) 
I. Souhlasí  
s použitím znaku města Strakonice grafickou dílnou RENO, spol. s r. o., Kroměříž na 
materiálech vydávaných k akci Město stromů Kroměříž 2006. Akce se koná po vzoru projektu 
města Strakonice, který se uskutečnil v loňském roce a realizuje ji město Kroměříž. 
 
8. Poskytnutí neinvestiční dotace -Prácheňáček 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 955 /2006 (162/11) 
I. Souhlasí  
u příležitosti oslav 25. výročí činnosti s poskytnutím neinvestiční dotace ve výši Kč 10 000,--  
Dětskému folklornímu souboru Prácheňáček. (Výroční koncert, propagační DVD). Hrazeno 
z prostředků kultury. 
 
9. Rozpočtová opatření č. 77 – 83 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 956 /2006 (162/12) 
I. Schvaluje   
změnu rozpočtu  o: 
RO č.  77   ve výši    102 000,-  Kč 
Zvýšení  příspěvku na provoz ZŠ Dukelská na opravu učebny výpočetní techniky po havárii 
topení. 
RO bude kryto z pojistného plnění po výše uvedené havárii topení  zaslaného na účet města 
(viz. Příloha č. 1). 
RO č. 78   ve výši    80 000,- Kč 
Zvýšení  příspěvku na provoz MŠ Lidická na teplo. 
RO bude kryto z pojistného plnění po havárii topení v ZŠ Dukelská zaslaného na účet města 
(viz. Příloha č. 2). 
RO č. 79   ve výši    147 000,- Kč 
Dotace KÚ – Jihočeský kraj základním školám ve Strakonicích na pomůcky a učebnice  
(ZŠ F.L.Čelakovského – 35.000,- Kč ,  ZŠ J. z Poděbrad  27.000,- Kč ,   ZŠ Dukelská 
54.000,- Kč ,   ZŠ Povážská 31.000,- Kč). 
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RO č. 80   ve výši    250 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z akce výstavba kompostárny na kosení zaplevelených ploch 
v lokalitě Jezárka. 
RO č. 81   ve výši    110 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z akce výstavba kompostárny na údržbu zeleně ve městě. 
RO č. 82   ve výši    30 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z akce výstavba kompostárny na nákup mobilních zásobníků na 
posypové materiály pro zimní údržbu města – 3 ks. 
RO č. 83  ve výši    111 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků kanceláře tajemníka z položky investice na provozní prostředky  
- nákup DDHM  (viz. Příloha č. 3). 
 
10. Spolupráce města s městem Písek – psí útulek  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 957 /2006 (162/13) 
I. Bere na vědomí 
Usnesení RM Písku a zápis z jednání pracovníků odborů ŽP města Strakonice a Písku (ze dne 
18.10.2006) ve věci výstavby společného psího útulku ve Strakonicích. 
II. Ukládá 
odboru životního prostředí, aby ve spolupráci s odborem ŽP města Písku pokračovali v 
dalších jednáních a připravili podklady pro vedení radnice, aby v této záležitosti mohla vedení 
obou měst rozhodnout. 
 
11. Majetkové záležitosti 
 
1)  Žádost o umožnění umístění dětského herního zařízení na pozemku p.č. dle KN st 
635 v majetku města Strakonice. 
Žadatel: STARZ, Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 958 /2006 (162/1a) 
I. Souhlasí 
s umístěním dětského herního zařízení na pozemku p.č. dle KN st. 635 ve vlastnictví města 
Strakonice. Správa a údržba dětského hřiště bude v kompetenci investora stavby: STARZ,      
Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice. Provoz musí být v souladu s normou ČSN EN 1176 a 
ČSN EN 1177 a podmínkami stanovenými RM. 

 
2) Vyhodnocení výzvy o zakázku v souvislosti s analýzou součastného stavu zásobování 
vodou ve vodovodní síti města Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 959 /2006 (162/1a) 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výzvy o zakázku v souvislosti s tvorbou a kalibrace matematického modelu a 
základní studie kvality vody ve vodovodní síti města Strakonice, s uzavřením smlouvy o dílo 
se společností DHI Hydroinform, a.s., Na Vršcích 14905, 100 00 Praha 10 za cenu 402.896,- 
Kč včetně DPH 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo. 
 
3) Dodatek č. 11 k pojistné smlouvě č. 8004209681 
RM v souvislosti s vyřazením vozidla města Strakonice Škoda Felicia combi STE 57-22 po 
projednání: 
Usnesení č. 960 /2006 (162/1a) 
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I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č.11 k pojistné smlouvě č. 8004209681 uzavřené s  pojišťovnou 
Kooperativa a.s.,  pojištění havarijní – vratka pojistného činí 7.096,-Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku č.11. 
 
4) Dodatek č. 13 k pojistné smlouvě č. 8004217919 
RM v souvislosti s vyřazením vozidla města Strakonice Škoda Felicia combi STE 57-22 po 
projednání: 
Usnesení č. 961 /2006 (162/1a) 
I.Souhlasí  
s uzavřením dodatku č.11 k pojistné smlouvě č. 8004209681 uzavřené s  pojišťovnou 
Kooperativa a.s.,  pojištění odpovědnosti – vratka pojistného činí 3.700,-Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č.13. 
 
5) Uzavření pojistné smlouvy č. 2264666147 z důvodu koupi automobilu 
RM v souvislosti s koupí vozidla Škoda Fabie SPZ 3C26666 po projednání 
Usnesení č. 962 /2006 (162/1a) 
I. Souhlasí  
s uzavřením pojistné smlouvy č. 2264666147 s  pojišťovnou Kooperativa a.s.,  týkající se 
havarijního pojištění ve výši  939,-Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
6) Uzavření pojistné smlouvy č. 6243487412 z důvodu koupi automobilu 
RM v souvislosti s koupí vozidla Škoda Fabie SPZ 3C26666 po projednání 
Usnesení č. 963 /2006 (162/1a) 
I.Souhlasí  
s uzavřením pojistné smlouvy č. 6243487412 s  pojišťovnou Kooperativa a.s.,  pojištění 
odpovědnosti a čelných  skel ve výši  2.829,-Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
7) Výběrové řízení na „Pojištění majetku města včetně odpovědnosti“ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 964 /2006 (162/1a) 
I. Souhlasí  
se stanoviskem komise, která vyhodnotila nabídky uchazečů a zkonstatovala, že kontrole 
úplnosti z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele vyhověla nabídka 
Generali Pojišťovny a.s. . 
II. Souhlasí  
se stanoviskem komise, která vyřadila nabídky uchazečů a to Kooperativa pojišťovny a.s. , 
České pojišťovny a.s. a Pojišťovny ČSOB a.s. z dalšího posuzování a hodnocení ze 
zadávacího řízení a vylučuje je ze zadávacího řízení, a to v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
III. Souhlasí 
s uzavřením předmětné pojistné smlouvy s Generali Pojišťovnou a.s. ve výši ročního 
pojistného 1.586.848,-Kč na dobu neurčitou  od 1.12.2006 (limit plnění u povodní a záplav 
100.000.000,-Kč, spoluúčast u vodovodních škod   5.000,-Kč). 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné pojistné smlouvy. 
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V. Ukládá 
majetkovému odboru prostřednictvím firmy Recte.cz,.s.r.o (mandátní smlouva uzavřena na 
základě usnesení RM č. 109/2006) oznámit uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky. 
 
8) Dodatek č.3 k pojistným smlouvám uzavřenými s Pojišťovnou Kooperativa a.s. 
z důvodu prodloužení termínu doby pojištění 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 965 /2006 (162/1a) 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č.3 jehož předmětem prodloužením pojistných smluv č. 30046109, 
8004217919, 8004209681 (město Strakonice), 3000046125, 8004210488 (MěKS), 
3000125181 (Šmidingerova knihovna), 8004210485, 3000046117 (MÚSS), 8004210489 a 
3000046133 (STARZ) do 30.11.2006. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č.3. 
 
9) DÚR „Silnice I/22 Strakonice“, severní dopravní půloblouk – dopracování varianty 
„p řekrytý zářez“ 
RM v souvislosti s přípravou DÚR na akci: „Silnice I/22 Strakonice“ 
Usnesení č. 966 /2006 (162/1a) 
I. Souhlasí   
s dopracováním projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „Silnice I/22 
Strakonice“ firmou ZESA s.r.o., přičemž předmětem dopracování bude projektová 
dokumentace pro územní rozhodnutí řešící převedení uvažované místní komunikace do 
lokality Na Vinici přes hlavní trasu plánované přeložky silnice I/22 ve Strakonicích variantou 
překrytý zářez, za cenu 98.651,- Kč včetně DPH s termínem dokončení do 1 měsíce od 
podpisu smlouvy. 

                                                                                         
10) Oprava komunikace u betonárky, Strakonice  
RM v souvislosti s realizací stavby : „Oprava komunikace u betonárky, Strakonice“ 
Usnesení č. 967 /2006 (162/1a) 
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo mezi městem Strakonice a společností Strabag, a. 
s., O.Z. Č. Budějovice, Vrbenská 31, Č. Budějovice, oblast Sřed, Pražská 313, Písek, jehož 
předmětem je snížení ceny díla za provedené stavební práce o částku 150.000,- Kč včetně 
DPH, tj. celková cena díla po úpravě činí 302.628,40 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje  
starostu  města podpisem  dodatku č. 1  ke  smlouvě. 

                                                                                        
11) Smlouva o poskytnutí příspěvku na  sociální účely Městu Strakonice firmou 
LAMIVEX s.r.o., Za Pilou 1328, Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 968 /2006 (162/1a) 
I. Souhlasí   
s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku na  sociální účely Městu Strakonice firmou 
LAMIVEX s.r.o., Za Pilou 1328, Strakonice ve výši 40.000,- Kč. 
II. Pověřuje  
starostu  města podpisem  příslušné smlouvy.  
 
12) Smlouva o poskytnutí příspěvku na  sociální účely Městu Strakonice firmou PRIMA, 
a.s., Raisova 1004, Strakonice 
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Rada města po projednání 
Usnesení č. 969 /2006 (162/1a) 
I. Souhlasí   
s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku na  sociální účely Městu Strakonice firmou 
PRIMA, a.s., Raisova 1004, Strakonice ve výši 40.000,- Kč. 
II. Pověřuje  
starostu  města podpisem  příslušné smlouvy. 
 
13) Smlouva o poskytnutí příspěvku na  sportovní činnost Městu Strakonice firmou 
REMA TURBO spol. s r.o., Za Pilou 1235, Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 970 /2006 (162/1a) 
I. Souhlasí   
s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku na  sportovní činnost Městu Strakonice firmou 
REMA TURBO spol. s r.o., Za Pilou 1235, Strakonice ve výši 20.000,- Kč. 
II. Pověřuje  
starostu  města podpisem  příslušné smlouvy. 
 
12. Schválení úpravy  počtu zaměstnanců MěÚ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 971 /2006 (162/6) 
I.Stanovuje 
s účinností od 19.10.2006, s ohledem na změnu legislativy, celkový počet zaměstnanců obce 
zařazených do Městského úřadu Strakonice  na 153. 
II. Schvaluje 
s účinností od 1.1.2007 změnu názvu stávajícího oddělení „územního plánování“ na oddělení 
„úřad územního plánování“. 
III. Ukládá 
kanceláři tajemníka, odd. informatiky zapracovat tuto změnu do organizační struktury úřadu. 
 
13. Smlouva o zajištění  vzdělávání pracovníků MěÚ (Euroškola Strakonice) 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 972 /2006 (162/7) 
I. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o zajištění vzdělávání zaměstnanců v oblasti informačních a 
komunikačních technologií, které bude realizováno v rámci projektu „Vzdělávání jako základ 
profesionální služby veřejnosti“ (financován z OP RLZ), se společností EUROŠKOLA 
Strakonice, střední odborná škola, s.r.o., Husova 361, 386 01  Strakonice. Cena díla je 
184.434,- Kč vč. DPH, termín ukončení vzdělávání je do 30.6.2008.  
Finanční částka ve výši 184.434,- Kč bude hrazena z grantu poskytnutého z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 
II . Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
14. Dohoda o partnerství na projektu „Centrum primární prevence a podpory zdraví 
obyvatel   Jihočeského kraje“ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 973 /2006 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody mezi Zdravotním ústavem České Budějovice, L.B. Schneidera 32 a 
Městem Strakonice na propagaci projektu „Centrum primární prevence a podpory zdraví 
obyvatel Jihočeského kraje“. 
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15. Městský kamerový systém - pořízení mobilního kamerového bodu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 974 /2006 
I. Schvaluje  
RO č. 84 ve výši 200.000,-Kč 
na pořízení mobilního kamerového bodu. 
Rozpočtové opatření  bude hrazeno ze zpětné dotace – Mlýnský náhon 
II. Ukládá 
veliteli městské policie zajistit, v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek 
v podmínkách města, pořízení mobilního kamerového bodu. 
 
 
 
 
Ing. Pavel  Vondrys            Ing. Pavel Pavel    
          starosta                místostarosta 
 
 


