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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 1. jednání Rady města Strakonice 
konané 8.11. 2006 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Přítomni:    7 členů RM : 
         ing. Vondrys – starosta  
                    ing. Vlasák – místostarosta 

        PhDr. Říhová - místostarostka 
                    členové RM: pí Žiláková, Ing. Pavel, Mgr. Parkosová, MUDr. Chod 
          ing. Tůma 
 
Omluveni:   
 
Program: 
 
1. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM  

          Usnesení č. 01/2006 
2. Použití znaku města Strakonice na ekologickém pexesu „Strakonické stromy“.  

          Usnesení č. 02/2006 
3. Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro období 2006-2007 

          Usnesení č. 03/2006  
4. „Vzdělávání jako základ profesionální služby veřejnosti“- Dodatek č. 1 k Dohodě o  
    poskytnutí   příspěvku  

          Usnesení č. 04/2006 
5. „Vzdělávání jako základ profesionální služby veřejnosti“ (OP RLZ) – uzavření Smlouvy o  
    dodávce  služeb se společností TEMPO TRAINING & CONSULTING, s.r.o., Ostrava  
                   Usnesení č. 05/2006 
6. Vyplacení odměny po skončení funkčního období  

           Usnesení č. 06/2006 
7. Veřejná zakázka – „Měření imisí mobilní měřící jednotkou ve Strakonicích“ 

           Usnesení č. 07/2006 
8. Nadace Jihočeské cyklostezky – Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku  
                     Usnesení č. 08/2006 
9. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky  

           Usnesení č. 09/2006 
10. Majetkové záležitosti  
                                 Usnesení č. 10/2006 – 17/2006 
11. Finanční dar a udělení čestného občanství  

Usnesení č. 18/2006 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
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1. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta ing. Pavel Vondrys v 15.35 hodin. Pan 
starosta zkonstatoval, že je přítomno 7 členů RM, tudíž, že je usnášeníschopná. Úvodem RM 
projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
1. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM  
Usnesení č. 01 /2006 (1/1) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
stanovit neuvolněným členům ZM podle § 84 odst. 2 písmeno r, § 72 a 77 odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a v souladu s nařízením vlády 
č.50/2006 ze dne 28.2.2006 o odměnách za výkon funkce členů ZM s platností od  30.10.2006 
členům RM                                                        ve výši 2 200,- Kč/měsíc 
členům ZM                                                        ve výši    740,- Kč/měsíc  
II. Doporu čuje ZM  
stanovit neuvolněným členům ZM měsíční odměnu podle funkce, za kterou lze poskytnout 
nejvyšší odměnu, s platností od 30.10.2006. V případě, že zastávají takových funkcí více, 
poskytne se jim odměna pouze za jednu z nich. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyplacením měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů od 30.10.2006. 
 
2. Použití znaku města Strakonice na ekologickém pexesu „Strakonické stromy“.  
Usnesení č. 02/2006 (1/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s použitím znaku města Strakonice na rubové straně každé kartičky ekologického pexesa 
„Strakonické stromy“. 
 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnil Ing. Němejc 
 
3. Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro období 2006-2007 
Usnesení č. 03/2006 (1/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s návrhem „Operačního plánu zimní údržby místních komunikací a chodníků“ pro období  
2006 – 2007   
II. Schvaluje 
zahájení zimní pohotovosti dnem 17.11.2006. 
 
4. „Vzdělávání jako základ profesionální služby veřejnosti“- Dodatek č. 1 k Dohodě o  
poskytnutí   příspěvku  
Usnesení č. 04/2006 (1/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením Dodatku č. 1 k Dohodě o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu ČR v rámci 
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů na grantový projekt „Vzdělávání jako základ 
profesionální služby veřejnosti“ (reg. č. CZ.04.1.03/4.1.03.3/0002) uzavřené dne 6.6.2006 
mezi Českou republikou – Úřadem práce v Českých Budějovicích (jakožto poskytovatelem 
příspěvku) a městem Strakonice (jakožto příjemcem příspěvku). 
Předmětem Dodatku jsou pouze drobné administrativní úpravy vzniklé v důsledku 
legislativních změn. 
II . Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku  
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5. „Vzdělávání jako základ profesionální služby veřejnosti“ (OP RLZ) – uzavření   
mlouvy o dodávce  služeb se společností TEMPO TRAINING & CONSULTING, s.r.o., 
Ostrava  
Usnesení č. 05/2006 (1/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o dodávce služeb č. 1/2006 pro realizaci projektu „Vzdělávání jako 
základ profesionální služby veřejnosti“ (financován z OP RLZ) se společností TEMPO 
TRAINING & CONSULTING, s.r.o., Nad Porubkou 838, 721 00  Ostrava - Svinov. Cena 
díla je 944.444,- Kč vč. DPH, termín ukončení vzdělávání je do 31.5.2008.  
Finanční částka ve výši 944.444,- Kč bude hrazena z příspěvku poskytnutého z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 
II . Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
6. Vyplacení odměny po skončení funkčního období  
Usnesení č. 06/2006 (1/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
jednorázové vyplacení odměny uvolněné místostarostce při skončení funkčního volebního 
období dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 75 odst. 1, 2 a 7 
 
7. Veřejná zakázka – „Měření imisí mobilní měřící jednotkou ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 07/2006 (1/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
zaslat výzvu o veřejnou zakázku malého rozsahu k podání nabídky na dodávku služby 
„M ěření imisí mobilní měřící jednotkou ve Strakonicích“ za podmínek a v rozsahu uvedeném 
ve výzvě, těmto dodavatelům : 
 
Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích 
L.B. Schneidera 32 
370 21 České Budějovice 
 
 
Zdravotní ústav se sídlem v Plzni 
Tylova 20 
301 25 Plzeň 
 
Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně 
U Nemocnice 2 
280 21 Kolín 
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II. Jmenuje 
členy komise pro hodnocení předložených nabídek : 
 
 1. člen Ing. Karel Vlasák 
 2. člen Ing. Jan Tůma 
 3. člen Ing. Jaroslav Brůžek 
 4. člen Stanislav Mrkvička 
 5. člen Ing.Zdeněk Raffel 
 
náhradníky členů komice : 
 
 1. náhradník PhDr. Ivana Říhová 
 2. náhradník Josef Vácha 
 3. náhradník Ing. Lucie Klimešová 
 4. náhradník Ing. Radka Frčková 
 5. náhradník Ing. Ondřej Feit 
 6. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
III. Ukládá 
vedoucímu odboru životního prostředí Ing. Jaroslavu Brůžkovi zajistit v průběhu roku 2006 a 
2007 na vybraných stanovištích periodické 48 hodinové kontinuální měření imisních 
koncentrací znečišťujících látek v ovzduší. 
 
8. Nadace Jihočeské cyklostezky – Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku  
Usnesení č. 08/2006 (1/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zpracování projektové 
dokumentace k Otavské cyklistické stezce – úsek Nový Dražejov-Katovice mezi Nadací 
Jihočeské cyklostezky, B. Němcové 49/3, 370 01  České Budějovice (jakožto poskytovatelem 
příspěvku) a Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (jakožto příjemcem 
příspěvku). Finanční příspěvek je ve výši 80.000,- Kč.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
9. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky  
Usnesení č. 09/2006 (1/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku  
 
a) v pátek 15. prosince 2006 – Maturitní ples – živá hudba – pořádá VOŠ a SPŠ 
Strakonice, o.p.s., Želivského 291, Strakonice v Sokolovně ve Strakonicích od 22,00 hodin do 
2,00 hodin následujícího dne. 
 
10. Majetkové záležitosti  
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
 
1) Dodatek č. 21 pojistné smlouvě č. 3000046109  
Usnesení č. 10/2006 (1/2) 
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RM v souvislosti s prodejem bytových jednotek v domech v majetku města Strakonice po 
projednání: 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č.21 k pojistné smlouvě č. 3000046109 uzavřené s  pojišťovnou 
Kooperativa a.s.,  týkající se vratky pojistného ve výši 204.000,-Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
2) Informace o nabídce bytové jednotky č. 32 v domě čp. 988 ul. Ellerova, Strakonice 
Usnesení č. 11 /2006 (1/2a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci týkající se nabídky bytové jednotky č. 32 v domě čp. 988 ul. Ellerova ve 
Strakonicích I.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru opětovně zveřejnit  informaci týkající se prodeje bytové jednotky č. 32 
v domě čp. 988, ul. Ellerova formou nabídky volného bytu na  úřední desce a ve Zpravodaji 
města.  
 
3) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 012 v domě č.p. 988, ul. Ellerova, Strakonice  
Usnesení č. 12/2006 (1/2a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci o uvolněné bytové jednotce nad 50 m2 v domě č.p. 988 v ul. Ellerova o výměře 
54,30 m2. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit informaci o volné bytové jednotce formou „Nabídky volného 
bytu“ dle pravidel pro obsazování uvolněných bytových jednotek nad 50 m2 na úřední desce a 
ve Zpravodaji města Strakonice. 
 
4) Paní Šárka Dejmalová, Strakonice – návrh na revokaci usnesení č. 422/2006 ze dne 
10. května 2006 
Usnesení č. 13/2006 (1/2a) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 422/RM/2006 – uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na b.j. č. 05 o 
velikosti 1+1 s paní Šárkou Dejmalovou 
II. Ukládá 
TS, Strakonice, s.r.o. podat soudní žalobu na vyklizení předmětného bytu. 

         
5) Žádost o vyjádření k oplocení pozemku p.č. 1248/1 v k.ú. Strakonice 
Žadatel: STARZ, Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 14/2006 (1/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s realizací stavby „Obnova oplocení sportovního hřiště u LIDLU na pozemku 
p.č. 1248/1 v k.ú. Strakonice“ s vybudováním oplocení na pozemku p.č. 1248/1 v k.ú. 
Strakonice. 
 
6) Žádost o souhlas s uložením plynové přípojky do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 508/93 v k.ú. Nové Strakonice . 
Žadatel: Stanislava Motyčáková, 386 01 Strakonice. 
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Usnesení č. 15/2006 (1/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením  plynové přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 508/93  
v k.ú. Nové Strakonice  pro napojení rodinného domu na pozemku p.č. dle KN 512/6 v k.ú. 
Nové Strakonice, dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
7) Žádost o souhlas s uložením kanalizační přípojky do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 545/6 v k.ú. Strakonice . 
Žadatel: Miroslav Kotrč,  
V zastoupení: Jiří Šperl,  
Usnesení č. 16/2006 (1/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením  kanalizační  přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 545/6 
v k.ú.  Strakonice  pro napojení plánovaného objektu  zahradního centra na pozemku p.č. dle 
KN 545/3 v k.ú. Strakonice, dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 
 

8) Žádost o souhlas s uložením vodovodní a kanalizační  přípojky do pozemků v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 456,  p.č. dle KN 1274, p.č. dle KN 459/2 a p.č. dle KN St. 
540 vše  v k.ú. Strakonice . 
Žadatel: Václav Burián, Tržní 278, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 17/2006 (1/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením  vodovodní a kanalizační přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 456,  p.č. dle KN 1274, p.č. dle KN 459/2 a p.č. dle KN St. 540 vše  v k.ú. Strakonice  
pro napojení novostavby rodinného  domu na pozemku p.č. dle KN 451/7 v k.ú.  Strakonice,  
dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
 
11. Finanční dar a udělení čestného občanství 
Usnesení č. 18/2006 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,-Kč p. Ladislavu Romovi u příležitosti životního 
jubilea 
II. Doporu čuje ZM 
udělit titul čestného občanství města panu Ladislavu Romovi 
 
 
 
Ing. Pavel  Vondrys                       Ing. Karel Vlasák    
          starosta                           místostarosta 
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