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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 6. jednání Rady města Strakonice 
konaného 20.12. 2006 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:    6 členů RM : 
        ing. Vondrys – starosta  
                   ing. Vlasák – místostarosta 

       PhDr. Říhová - místostarostka 
                   členové RM: pí Žiláková, , MUDr. Chod, Ing. Pavel 
        ing. Tůma 
 
Omluveni: Mgr. Parkosová 
 
Program: 
 
1. Možnost oddělení provozu restaurace od ostatních prostor v DK 

          Usnesení č.137/2006 
2. Plnění usnesení RM za III.Q 2006 

          Usnesení č.138/2006 
3. Ubytování v AD 

          Usnesení č.139/2006 
4. ZŠ Dukelská – zpráva o činnosti správce sportoviště 

          Usnesení č.140/2006 
5. Dodatek č. 5  ke sml. o zajištění MHD na území města  uzavřené s ČSAD STTRANS a.s.  

          Usnesení č.141/2006 
6. Majetkové záležitosti 
                                                                Usnesení č.142-162/2006 
7. Dodávka služby  „Měření imisí mobilní měřící jednotkou ve Strakonicích“  

          Usnesení č.163/2006  
8. Přidělení bytu v DPS Rybniční 

          Usnesení č.164/2006 
9. Informační panel v kapli sv. Martina v objektu DD v Lidické ulici  

          Usnesení č.165/2006 
10. MŠ U Parku – nákup kopírovacího stroje 

          Usnesení č.166/2006 
11. Vyplacení finanční kompenzace 

          Usnesení č.167/2006 
12. Rozpočtová opatření č. 116-120 

          Usnesení č.168/2006 
13. Smlouva o způsobu placení autorských odměn mezi městem a firmou DILIA 
                    Usnesení č.169/2006 
14. TS - neprodloužení nájemní smlouvy (Jiří Fišpera, Ilona Hraničková) 

                      Usnesení č.170/2006 
15. Schválení celkového počtu zaměstnanců MěÚ 

          Usnesení č.171/2006 
16. Zápis z 1. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch  

          Usnesení č.172/2006 
17. Šmidingerova knihovna – dodávka knihovnického nábytku – přímé zadání   

          Usnesení č.173/2006 
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18. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města 
          Usnesení č.174/2006 

19. Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce (MAS – LAG)  
                        Usnesení č.175/2006 
20. Stanovení mimořádných odměn ředitelům PO za II. pololetí 2006 

          Usnesení č.176/2006 
 

Zahájení jednání 
6. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta ing. Pavel Vondrys v 15.50 hodin. Pan 
starosta zkonstatoval, že je přítomno 5 členů RM, tudíž, že je usnášeníschopná. Úvodem RM 
projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
 
1. Možnost oddělení provozu restaurace od ostatních prostor v DK 
Usnesení č. 137/2006 (6/1)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předloženou informaci k možnosti oddělení provozu restaurace od ostatních prostor 
v Městském domě kultury  
 
2. Plnění usnesení RM za III.Q 2006 
Usnesení č. 138/2006 (6/2)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení RM za období III. čtvrtletí 2006 
II. Schvaluje 
vyřazení z evidencce 278 splněných usnesení 
III. Revokuje 
usnesení č.: 359/98, 663/2005, 816/2005, 766/2003, 1023/2003, 465/2006, 638/2006, 
642/2006, 647/2006, 685/2006, 691/2006, 784/2006, 791/2006, 797/2006 
IV. Vy řazuje do evidence usnesení s trvalou platností       
usnesení č.: 406/2006, 466/2006, 798/2006  
V. Vyřazuje 
usnesení č.620/2006 
VI. Ukládá  
tajemníkovi vést v evidenci 93 nesplněných usnesení a zajistit jejich plnění   
 
3. Ubytování v AD 
Usnesení č. 139/2006 (6/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
a/   s ubytováním  v Azylovém domě  paní  Izabely Grundzové a jejích dětí 
      na dobu určitou  od   22.12.2006  do  31. 3. 2007 
b/   s ubytováním v Azylovém domě paní Lenky Čonkové a jejích dětí 
      na dobu určitou od 22.12.2006 do  31.3.2007   
c/   s ubytováním v Azylovém domě  pana Ivana Kudrače  v Azylovém domě 
     na dobu určitou od 22.12.2006 do 31.3.2007 
d/   s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana 
      1/ L. Křápa     na dobu určitou od 1.1.2007 do 28.2.2007 
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      2/ p. M. Švecové  na dobu určitou od 1.1.2007 do 28.2.2007 
      3/ p. Z. Švecové   na dobu určitou od 1.1.2007 do 28.2.2007  
II .  Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu  o nájmu bytu v Azylovém domě  
a/ s paní Izabelou Grundzovou na dobu určitou od 22.12.2006 do 31.3.2007 
b/ s paní Lenkou Čonkovou na dobu určitou od 22.12.2006 do 31.3.2007 
c/ s panem Ivanem Kudračem na dobu určitou od 22.12.2006 do 31.3.2007 
d/ prodloužit nájemní smlouvu s p. L. Křápem, p. M Švecovou a p. Z. Švecovou 
    do 28. února 2007 
III. Pov ěřuje 
p. starostu podpisem smluv o ubytování v Azylovém domě 
 

4. ZŠ Dukelská – zpráva o činnosti správce sportoviště 
Usnesení č. 140/2006 (6/5)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o vyhodnocení potřebnosti správce sportoviště ZŠ Dukelská. 
II. Souhlasí 
se zachováním pracovního místa správce sportoviště ZŠ Dukelská. 
 
5. Dodatek č. 5  ke sml. o zajištění MHD na území města  uzavřené s ČSAD STTRANS 
a.s.  
Usnesení č. 141/2006 (6/6)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy jako veřejné 
služby na území města Strakonice uzavřené se společností ČSAD STTRANS a.s. Strakonice. 
/Cena přepravního výkonu pro rok 2007 se stanovuje ve výši 33,19 Kč/km, z toho 31,26 Kč 
činí provozní náklady a 1,93 Kč přiměřený zisk. 
Předpokládaná ztráta pro rok 2006 činí 3 915 900,- Kč při ujetí 171 000 km pro potřeby 
města Strakonice./ 
Dotace bude dopravci poskytována v 12 měsíčních splátkách ve výši 326 325,- Kč vždy do 
15. kalendářního dne příslušného měsíce. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku č. 5 ke smlouvě 
 
6. Majetkové záležitosti 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1) Posudek na nerez materiál 
Usnesení č. 142/2006 (6/4)  
Rada města v souvislosti se znaleckým posudkem na stanovení kvality plechu a vhodnosti 
navrženého nerez plechu na fasádě kina OKO 
I. Bere na vědomí 
zprávu o výsledku znaleckého posudku. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru řešit reklamaci nekvality projektu, přičemž náklady spojené s opravou 
fasádních nerezových plechů budou uplatňovány na dodavateli projektové dokumentace. 
 
2)  Prováděcí projektová dokumentace 
Usnesení č. 143/2006 (6/4)  
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
se zadáním prováděcí projektové dokumentace realizace stavby: „Vodovod – A.B. Svojsíka, 
Strakonice“ v souvislosti s okruhováním vodovodní sítě  na území města Strakonice. Zadání 
bude probíhat dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice. 
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru zadáním předmětné dokumentace. 
 
3)  Prodej b.j. v č.p. 1222 v ul. Spojařů a č.p.632 v ul. P. Bezruče, Strakonice - uzavření 
dodatků k mandátním smlouvám  s JUDr. Soňou Panuškovou a Bc. Luďkem Kočím. 
Usnesení č. 144/2006 (6/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s  přímým zadáním činností souvisejících s  prodejem  b.j.,  v domě č.p. 1222 v ul. Spojařů, 
Strakonice prostřednictvím advokátky JUDr. Soni Panuškové, Strakonice  v souladu se 
schválenými zásadami prodeje bytů a s uzavřením dodatku k mandátní smlouvě č.05-480 
uzavřené v souladu s usnesením č. 607/2005, jehož předmětem je doplnění seznamu bytových 
domů o dům č.p. 1222 v ul. Spojařů ve Strakonicích. 
II. Souhlasí  
s  přímým zadáním činností souvisejících s  prodejem  b.j.,  v domě č.p. 632 v ul. P. Bezruče, 
Strakonice prostřednictvím  kanceláře právních vztahů k nemovitostem  - Bc. Luděk Kočí,  
Strakonice  v souladu se schválenými zásadami prodeje bytů a s uzavřením dodatku 
k mandátní smlouvě č. 05-479 uzavřené v souladu s usnesením č. 607/2005 , jehož 
předmětem je doplnění seznamu  bytových domů o dům č.p. 632 v ul. P. Bezruče ve 
Strakonicích. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětných dodatků. 
 
4) Žádost o pronájem garážového stání v domě Leknínová 1391, Strakonice 
Usnesení č. 145/2006 (6/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy na garážové stání v bytovém domě Leknínová 1391 ve 
Strakonicích s následující   žadatelkou za níže  uvedených podmínek: 
- p. Veronika Kubíčková, Strakonice, 1 garážové stání, nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 500,- Kč/měsíc za  garážové 
stání.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné  smlouvy.  
 
5) Záměr na pronájem nebytových prostorů  
Usnesení č. 146/2006 (6/4) 
Rada města po projednání 
Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostorů o výměře 236 m2 v přízemí objektu 
Na Ostrově 131 ve Strakonicích, s tím, že pro nebytový  prostor je rezervován příkon, jemuž 
odpovídá hodnota hlavního jističe el. energie 1x16 A. 
 
6) Žádost p. Břetislava Turnera, Strakonice  
Usnesení č. 147/2006 (6/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
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s odepisováním technického zhodnocení provedeného na náklady p. Břetislava Turnera, 
Strakonice, na majetku města Strakonice – v objektu čp. 1266 Kosmonautů ve Strakonicích, 
dle § 28 Zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. 

  
7) Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemku ve vlastnictví  města  p.č. dle KN 1293/1 
v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Dražejov – 
kabel NN pro p. Taliánovou“ 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice  
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Palackého 113, 386 01 Strakonice – 
projektová kancelář elektro.  
Usnesení č. 148/2006 (6/4) 
Rada města v souvislosti s projektovou přípravou stavby „Dražejov – kabel NN pro p. 
Taliánovou“ 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemku ve vlastnictví  města p.č. dle KN 1293/1 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

    
8) Žádost o povolení 2 sjezdů z místní komunikace Vodárenská přes pozemek p.č. dle 
KN 1009/4 v k.ú. Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice na pozemeky 
žadatele p.č. dle KN St.213 a p.č.dle KN 1009/5, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
Žadatel: Václava Alena Kučerovi, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 149/2006 (6/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením 2 sjezdů z místní komunikace Vodárenská přes pozemek p.č. dle KN 1009/4 
v k.ú. Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice na pozemeky žadatele p.č. dle KN 
St.213 a p.č.dle KN 1009/5, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska   policie a vyjádřením správců 
inženýrských sítí.  
 
9) Uvolněná tzv. st. b.j. 1+0, č.b. 014 v  ul. Stavbařů, Strakonice 
Usnesení č. 150/2006 (6/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+0 (29,80 m2), č.b. 014, v  ul. Stavbařů, 
Strakonice II s pí Drahomírou Důchodní, Strakonice. V případě nezájmu pí Důchodní o 
uzavření smlouvy o nájmu tzv. startovacího bytu, RM souhlasí  s uzavřením smlouvy o nájmu 
bytu s pí Vladislavou Alblovou, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
10) Václav Horký, Strakonice I – odmítnutí bezbar. bytové jednotky č. 04 v domě ul. 
Leknínová, Strakonice +  
další 2 volné bezbariérové bytové jednotky v  ul. Leknínová, Strakonice 
Usnesení č. 151/2006 (6/4a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci týkající se 3 volných bezbariérových bytových jednotek v domě č.p. 1391             
ul. Leknínová, Strakonice. 
II. Ukládá 
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majetkovému odboru zveřejnit informaci o volných bezbariérově upravitelných bytových 
jednotkách v návaznosti na nařízení vlády č. 146/2003 Sb. (tzn. pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace, tj. zejména osobám postiženým pohybově, zrakově, sluchově, 
mentálně, osobám pokročilého věku apod.) na úřední desce a ve Zpravodaji města Strakonice. 
 
11) Miroslav Sivák, Strakonice – žádost o přidělení bytu č. 004 Velké nám. 49, 
Strakonice 
Usnesení č. 152/2006 (6/4a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s propojením bytových jednotek č. 003 o velikosti 1+0 a č. 004 o velikosti 1+1 v domě č.p.  
49 ul. Velké nám. Strakonice. 
II. Souhlasí 
s výměnou bytové jednotky č. 003 o velikosti 1+0 v domě č.p. 49 ul. Velké nám., Strakonice 
za bytovou jednotku č. 004  o velikosti 1+1 v domě č.p. 49 ul. Velké nám., Strakonice pro p. 
Miroslava Siváka, Strakonice. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem dohody o ukončení účinnosti smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o 
nájmu bytu, přičemž výše nájemného u nově uzavírané smlouvy o nájmu bytu bude stanovena 
ve výši dvojnásobku.  
IV . Ukládá 
majetkovému odboru, v případě, že pan Sivák nebude mít dle stanovených podmínek o 
bytovou jednotku č. 004 zájem, 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  
 
12) Stanovení nájemného v domě č.p. 1281, ul. Jezerní, Strakonice  
Usnesení č. 153/2006 (6/4a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
uplatnit v nájemních smlouvách za pronájem bytů v  ul. Jezerní, Strakonice  měsíční nájemné 
ve výši 16,88 Kč/m2 . 
II. Ukládá 
majetkovému odboru uzavřít smlouvy o nájmu bytu s těmito nájemci:  
Bernasová Marie,  
Budínová Marie,  
Laně Josef,  
Tomšovic Josef,  
Martanová Drahomíra,  
Loudínová Zdeňka,  
Roháčová Růžena,  
Lörinczová Eva,  
Petrželová Antonie,  
Brychcín Bohumil,  
Bernadovi  Tomáš +Jarmila ,  
Beznosková Jiřina,  
Hýblová Marie,  
Opava Milan,  
Němejc Václav,  
Macalová Zdeňka,  
Zlochová Helena,  
Thomasová Terezie,  
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Kneprlíková Vlasta,  
Straková Josefa,  
Flossmannová Marie,  
Hroudová Anna,  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětných nájemních smluv.  
 
13) Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostorů  
Usnesení č. 154/2006 (6/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podnájmem nebytových prostorů v domě čp. 49 na Velkém náměstí ve Strakonicích, jejichž 
nájemcem je paní Dagmar Kollerová, Strakonice,  panu Jiřímu Johnovi, Strakonice a sice na 
dobu 1 roku od 1.1.2007 do 31.12.2007.   
 
14)  Prestižní stavba jižních Čech - PRESTA  
ČSSI ve spolupráci s Jihočeským krajem vyhlašují pod záštitou hejtmana jihočeského kraje 
přehlídku stavebních realizací za období 2004-2006. 
Usnesení č. 155/2006 (6/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přihlášením stavby: „Odvodnění viaduktu, Strakonice“  v souvislosti s vypsáním soutěže 
Prestižní stavba jižních Čech – PRESTA za období 2004 – 2006, v kategorii 
Vodohospodářské a ekologické stavby.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru ve spolupráci se společností HYDROPROJEKT, a.s. OZ České 
Budějovice přihlásit předmětnou stavbu do soutěže. 
 
15)  Uzavření dodatku ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních 
vod kanalizací pro veřejnou potřebu 
Usnesení č. 156/2006 (6/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.2 ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod 
kanalizací pro veřejnou potřebu v souvislosti se vznikem nových odběrných                         
míst - Radomyšlská 442, Radomyšlská 443, Radomyšlská 502, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku č. 2. 
 
16) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Cyklostezka Nový Dražejov“  
Usnesení č.157/2006 (6/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 k SOD uzavřené mezi městem Strakonice a firmou SWIETELSKY 
STAVEBNÍ s.r.o., Pražská 495, 370 04  České Budějovice na realizaci stavby „Cyklostezka 
Nový Dražejov“, jehož předmětem je rozšíření předmětu plnění o činnosti uvedené v příloze 
za cenu 119.206 ,- Kč bez DPH, tj. 142,688,-  Kč  včetně 19 % DPH.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku č. 1  ke smlouvě.      
 
17) Stavba „Bezpečné a bezbarierové  město Strakonice“.  
Usnesení č. 158/2006 (6/4a) 
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RM v souvislosti s realizací stavby  „Bezpečné a bezbarierové  město Strakonice“ 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo  06-334 mezi městem Strakonice a společností 
ZNAKON, a.s. Sousedovice 44, 386 01  Strakonice, jehož předmětem je navýšení ceny díla  o 
cenu 278.584,98 Kč bez DPH a prodloužení doby plnění díla do 15.12.2006. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku č. 1  ke smlouvě.      

 
18) Veřejná zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách 
na dodavatele stavby „Strakonice – prvky pasivní protipovodňové ochrany centra“ 
Usnesení č. 159/2006 (6/4a) 
Rada města v souvislosti s realizací stavby „Strakonice – prvky pasivní protipovodňové 
ochrany centra“ 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Strakonice – prvky pasivní 
protipovodňové ochrany centra“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto 
dodavatelům: 

1. H+T s.r.o., Komenského 373, 386 01 Strakonice 
2. PROTOM Strakonice, s. r. o., Písecká 290, 386 01 Strakonice  
3. TEKTON CZ s.r.o., Slovenská 695, 387 01 Volyně 
4. Vacík Milan, Kr. Jiřího z Poděbrad 842, 386 01 Strakonice 
5. Kohout Vladimír, Boženy Němcové 1118, 386 01 Strakonice 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s přihlášením 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na realizaci stavby: „Strakonice – prvky 
pasivní protipovodňové ochrany centra“. 
III. Jmenuje 
členy a předsedu hodnotící komise ve složení: 

1. předseda  Ing. Jana Narovcová 
2. člen  Ing Miloš Haiser  
3. člen Ing.Eva Předotová 
4. člen Ing. Karel Vlasák  
5. člen Václav Šrámek 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
2. náhradník Ing. Tatiana Šamanková  
3. náhradník Ing. Martin Škoda 
4. náhradník Jaroslav Houska  
5. náhradník Michal Bezpalec 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkovému zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
             
19) Hrad Strakonice, smlouva o servisní údržbě EPS v objektu Šmidingerovy knihovny 
Usnesení č. 160/2006 (6/4a) 
RM v souvislosti s akcí : „Obnova a nové využití strakonického hradu pro CR“ (knihovna)  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na zajištění servisu EPS v objektu knihovny s firmou Jan Sládek 
– ELEKTROSERVIS, Plzeňská 245, 341 01 Horažďovice. Cena na zajištění servisu EPS 
v knihovně činí:  
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- doklad o kontrole provozuschopnosti systému EPS (dříve revize systému EPS), 
1x ročně       …11.447,- Kč bez DPH 

- půlroční zkoušky činnosti hlásičů EPS   …  3.828,- Kč bez DPH 
- měsíční zkouška činnosti ústředny EPS   …  1.800,- Kč bez DPH 
- nepřetržitá pohotovost k odstranění poruchy, měsíčně …  1.500,- Kč bez DPH 

II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o dílo na zajištění servisu EPS v objektu knihovny 
 
20)   Hrad Strakonice, smlouva o servisní údržbě EPS – dálkový přenos 
Usnesení č. 161/2006 (6/4a) 
RM v souvislosti s akcí : „Obnova a nové využití strakonického hradu pro CR“ (knihovna)  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o servisní údržbě vyhrazeného požárně bezpečnostního Zařízení 
dálkového přenosu EPS s firmou SPH Elektro s.r.o., Plzeňská 2/1, 370 04 České Budějovice. 
Cena  za kompletní mimozáruční servis činí měsíčně … 1.770,- Kč bez DPH.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o servisní údržbě vyhrazeného požárně bezpečnostního 
Zařízení dálkového přenosu EPS. 
 
21) Sallerova výstavba, spol. s r. o., Obchodní zóna 266, Otvice 431 11 – žádost o 
prodloužení nájemní smlouvy – doplnění usnesení 
Usnesení č. 162/2006 (6/4a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s návrhem společnosti Sallerova výstavba spol. s r. o., Obchodní zóna 266, Otvice 431 11  a 
trvá na usnesení číslo 643/2006. 
II. Souhlasí 
v případě, že společnost Sallerova výstavba spol. s r. o., nebude akceptovat podmínky 
stanovené usnesením č. 643/2006, stanovuje RM  nájemné ve výši 500.000,-Kč/rok. 

            
7. Dodávka služby  „Měření imisí mobilní měřící jednotkou ve Strakonicích“  
Usnesení č. 163/2006 (6/8)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
- s vyhodnocením výzvy o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku služby „Měření 
imisí mobilní měřící jednotkou ve Strakonicích“ 
- s uzavřením smlouvy o dílo s organizací Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích, 
L.B.Schneidera 32, 370 21 České Budějovice za cenu 449 820,- Kč včetně DPH 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo. 
 
8. Přidělení bytu v DPD Rybniční 
Usnesení č. 164/2006 (6/9)  
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s přidělením bytu č. C 12, I. kategorie v přízemí   domu  s pečovatelskou službou v ul. 
Rybniční 1283 ve Strakonicích I   panu  Jaroslavu Prudilovi, Strakonice I.   
II. Ukládá 
sociálnímu odboru a majetkovému odboru 
zajistit veškeré náležitosti týkající se předání bytu o vel. garsoniéra  ve Strakonicích I  panu 
Jaroslavu Prudilovi 
III. Pov ěřuje  
p. starostu  podpisem smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou v ul. Rybniční 
1283 Strakonice I 
 
9. Informační panel v kapli sv. Martina v objektu DD v Lidické ulici  
Usnesení č. 165/2006 (6/10)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s realizací informačního panelu v kapli sv. Martina v objektu domova důchodců v Lidické 
ulici ve Strakonicích 
II. Ukládá 
odboru rozvoje zajistit realizaci informačního panelu dle předloženého návrhu, finanční 
prostředky do výše 6 000,- Kč budou kryty z kapitoly odboru rozvoje městský mobiliář 
 
10. MŠ U Parku  – nákup kopírovacího stroje 
Usnesení č. 166/2006 (6/12)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zakoupením digitálního kopírovacího stroje MINOLTA bizhup 162 za cenu do 25 tis. Kč. 
Úhrada bude provedena z finančních prostředků ušetřených v rozpočtu MŠ.  
 
11. Vyplacení finanční kompenzace 
Usnesení č. 167/2006 (6/13)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyplacením finančních prostředků ve výši 104.134,50 Kč jako kompenzace ušlých příjmů za 
sportovní činnost mládeže do 18 let za období září – prosinec 2006 v  tělocvičnách ZŠ dle 
přiloženého přehledu o skutečně využitých hodinách:  
                                                     požadovaná kompenzace v Kč 
ZŠ Dukelská                                  17.935,50         
ZŠ F. L. Čelakovského                        16.161,-- 
ZŠ Poděbradova                          34.419,-- 
ZŠ Povážská                              35.619,-- 
 
c e l k e m                                            104.134,50 Kč 
         
Sazba 1,- Kč za hodinu se týká mládeže do 18 let organizované ve sportovních klubech, které 
mají sídlo v katastru města Strakonice.  
II. Souhlasí 
s rozpočtovým opatřením  č.115  ve výši 20 tis. Kč na zvýšení prostředků jako kompenzace 
ušlých příjmů v tělocvičnách ZŠ. RO bude kryto z úhrady za používání rekreačního střediska. 
III. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu poukázat výše uvedené finanční prostředky z položky 
kompenzace nájmů tělocvičen rozpočtu oddělení školství a z rozpočtového opatření  
jednotlivým základním školám. 
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12. Rozpočtová opatření č. 116-120 
Usnesení č. 168/2006 (6/14)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
změnu rozpočtu  o: 
RO č. 116  ve výši    132 299,-  Kč 
Příspěvek ze SR a ESF na projekt „Vzdělávání jako základ profesionální služby veřejnosti“. 
RO č. 117  ve výši    5 000,-  Kč 
Příspěvek KÚ pro PO MěKS na zajištění Slavnostního odpoledne u příležitosti oslav 80. 
narozenin kapelníka Ladislava Roma. 
RO č. 118  ve výši   10 000,-  Kč 
Přesun finančních prostředků z položky  významné akce na navýšení neinvestičního 
příspěvku PO MěKS na nákup promítacího plátna. (viz. Příloha č. 1) 
RO č. 119  ve výši   12 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z organizace 105 – hasiči na organizaci 104 – krizové řízení na 
údržbu krytů CO.  (viz. Příloha č. 2) 
RO č. 120  ve výši   525 000,- Kč 
Dotace KÚ – Jihočeský kraj na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 
v případech, kdy jeho činnost hradí stát – za III. čtvrtletí 2006. 
II. Ukládá 
odboru finančnímu schválená rozpočtová opatření č.  116 – 120 provést a  RO č. 120 předložit 
v r. 2007 na prvním zasedání ZM v souladu s usnesením ZM č. 9/2006. 
 
13. Smlouva o způsobu placení autorských odměn mezi městem a firmou DILIA 
Usnesení č. 169/2006 (6/15)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o způsobu placení autorských odměn s firmou DILIA, divadelní, 
literární, audiovizuální agentura, občanské sdružení, Krátkého 1, 190 03 Praha 9 z důvodu 
změn zákona č. 121/2000 Sb. novelou 216/2006 Sb. / 20% všech tiskových rozmnoženin 
zhotovených za úplatu ve výši 0,20,-Kč/rozmnoženinu/. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy  v předloženém znění. 
                   
14. TS -neprodloužení nájemní smlouvy (Jiří Fišpera, Ilona Hraničková) 
Usnesení č. 170/2006 (6/16)  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu:  
a) Jiřímu Fišperovi, bytem  Strakonice, č.b. A 33, o velikosti jedna plus jedna 
s příslušenstvím, I. kategorie v III. nadzemním podlaží domu  
b) Iloně Hraničkové , bytem Strakonice,  č.b. 06, o velikosti jedna plus jedna s příslušenstvím, 
I. kategorie ve III. nadzemním podlaží domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o v případě nevyklizení  předmětných bytů k 31.12.2006, učinit 
potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu  ve Strakonicích 
 
 
15. Schválení celkového počtu zaměstnanců MěÚ 
Usnesení č. 171/2006 (6/17)  
Rada města po projednání 
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I. Stanovuje 
s účinností od 1.1.2007 celkový počet zaměstnanců obce zařazených do Městského úřadu 
Strakonice  na 156 
 
HLASOVÁNO: pro 5/1 se zdrž. – schváleno 
 
16. Zápis z 1. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch  
Usnesení č. 172/2006 (6/18)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 1. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 14. 12. 2006. 
II. Souhlasí  
souhlasit s  prezentací města na veletrhu cestovního ruchu Holiday World Praha (15. – 18. 2.) 
za cenu do 25 000,-- Kč v  rámci expozice jižních Čech, kterou realizuje Jihočeská centrála 
cestovního ruchu. 
III. Souhlasí 
a) s odkupem souboru fotografií s názvem Strakonická mozaika od fotografky Ivany Řandové 
za cenu Kč 16 000,-- a s uzavřením  licenční smlouvy na odkup práv k fotografiím. 
b) pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy. 
IV. Souhlasí 
souhlasit s prezentací města a užitím znaku města na cyklomapách firmy SHOCART formou 
bezplatné upoutávky na přebalu mapy a s odkupem zvoleného počtu map k prezentaci města i 
pro další prodej. 
V. Nesouhlasí 
 
17. Šmidingerova knihovna – dodávka knihovnického nábytku – přímé zadání  
Usnesení č. 173/2006 (6/19)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, aby byla oslovena pouze firma Prima, a.s. Strakonice za podmínky dodržení stanovené 
výše finančních prostředků na pořízení 
II. Pověřuje 
ředitelku knihovny jednáním v předmětné záležitosti 
 
18. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města   
Usnesení č. 174/2006 (6/20)  
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku 
a) neděle 31. prosince 2006 – silvestrovská oslava - živá hudba –  
Hotel Garnet, Dr. Jiřího Fifky 186, Strakonice - Hotel Garnet, Dr. Jiřího Fifky 186, Strakonice 
od 22,00 hodin do 03.00 hodin následujícího dne 
b) sobota 24. února 2007 – hasičský ples - živá hudba, kapela Scéna – Sokolovna 
Strakonice, Na Stráži 340, Strakonice - pořádá SDH Strakonice, od 22,00 hodin do 03.00 
hodin následujícího dne 
 
19. Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce (MAS – LAG)  
Usnesení č. 175/2006 (6/21)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
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souhlasit s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce č. 5-1115 mezi městem Strakonice, 
Velké náměstí 2, 386 21  Strakonice (jakožto věřitelem) a Občanským sdružením MAS LAG 
Strakonicko, Velké náměstí 3, 386 21  Strakonice (jakožto dlužníkem), jehož předmětem je 
prodloužení termínu splatnosti půjčky ve výši 318.050,- Kč  do 30. 6. 2007. 
 
20. Stanovení mimořádných odměn ředitelům PO za II. pololetí 2006 
Usnesení č. 176/2006  
Rada města projednala předložený návrh, který je samostatnou přílohou usnesení RM 
uloženou na personálním oddělení kanceláře tajemníka MěÚ.  
Vyplacení odměn podle §10 NV ČR č. 330/2003  Sb. ve znění pozdějších předpisů 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
v souladu s §10 a) zák. 330/2003 Sb. ředitelům příspěvkových organizací mimořádné odměny 
za kvalitní splnění nadměrného rozsahu úkolů. 
 
 
 
 
Ing. Pavel  Vondrys                       Ing. Karel Vlasák    
          starosta                            místostarosta 
 
 


