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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 8. jednání Rady města Strakonice 
konaného 10.1. 2007 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 - tajemník 
 
 
Program: 
 
1. Majetkové záležitosti 
                               Usnesení č.202/2007  
2. Ochranný svaz autorský – licenční smlouva 

          Usnesení č.203/2007 
3. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky 

          Usnesení č.204/2007 
4. Uzavření dodatku o zadání zpracování LHO 

          Usnesení č.205/2007 
5. Rozpočtová opatření č. 121-123 

          Usnesení č.206/2007 
6. TS – revokace usnesení RM č. 170/2006 – neprodloužení NS (Ilona Hraničková, Jiří 
Fišpera) 

          Usnesení č.207/2007 
7. MěÚSS – schválení organizačního a provozního řádu 

          Usnesení č.208/2007 
8. MěÚSS  schválení provozního a domácího řádu  Azylového domu 

                      Usnesení č.209/2007 
9. Majetkové záležitosti 

          Usnesení č.210/2007 
10. Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí ÚZSVM 

          Usnesení č.211/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahájení jednání 
8. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15.40 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. 
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1. Majetkové záležitosti 
 
1) Pronájem nebytových prostorů v organizaci STARZ Strakonice  
Usnesení č. 202/2007 (8/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů o výměře 21 m2                   
v  1. poschodí Sportovní haly, Máchova 1113, Strakonice následujícímu žadateli, za níže 
uvedených podmínek: 
- p. Roman Hýbl, Strakonice, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce, nájemné včetně služeb ve výši 20.940,- Kč/ročně, pronájem prostorů za účelem 
zřízení kanceláře.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
2. Ochranný svaz autorský – licenční smlouva 
Usnesení č. 203/2007 (8/2)  
Rada města po projednání   
I. Souhlasí  
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl s Ochranným svazem 
autorským. Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci Novoročního ohňostroje, který 
pořádalo město Strakonice 1. 1. 2007. Autorská odměna činí Kč 1 078,-- včetně DPH. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
3. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky 
Usnesení č. 204/2007 (8/4)  
Rada města po projednání   
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku 
a) sobota 10. února 2007 – 8. reprezentační ples velitele 25. plrb. – živá, reprodukovaná 
hudba, kapela Big Band, VUS Ondráš, Dj Mareš – Vojenský útvar 4312 Strakonice, 
V Lipkách, Strakonice – dům kultury, Mírová 831, Strakonice od 22,00 hodin do 04.00 hodin 
následujícího dne 
b) sobota 10. února 2007 – maškarní ples - živá hudba, kapela Scéna – Sokolovna 
Strakonice, Na Stráži 340, Strakonice - pořádá TJ Sokol Strakonice, od 22,00 hodin do 04.00 
hodin následujícího dne 
c)  sobota 3. března 2007 – společenský večer – živá hudba, kapela Safír – Sokolovna 
Strakonice, Na Stráži 340, Strakonice – pořádá ČZ Řetězy, s. r. o., Tovární 202, Strakonice, 
od 22,00 hodin do 03,00 hodin následujícího dne 
 
4. Uzavření dodatku o zadání zpracování LHO 
Usnesení č. 205/2007 (8/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku smlouvy o zadání zpracování lesních hospodářských osnov 
v zařizovacím obvodu „Strakonice – jihozápad“ ze dne 23.5.2005 mezi Městem Strakonice a 
firmou LESNÍ PROJEKTY České Budějovice, a.s., Jírovcova 18, 370 01 České Budějovice, 
za cenu 77.754,50,-Kč (včetně DPH). 
II. Pověřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse jejím podpisem 
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5. Rozpočtová opatření č. 121-123 
Usnesení č. 206/2007 (9/4)  
Rada města po projednání   
I. Schvaluje 
změnu rozpočtu o: 
RO č.  121  ve výši    1 774 580,-  Kč 
Vratka daně z přidané hodnoty na základě žádosti k akci Hrad Strakonice – infrastruktura 
cestovního ruchu (zdroje EU – Phare). 
RO č.  122  ve výši    296  697,-  Kč 
Snížení dotace SFDI na akci „Bezpečné a bezbariérové město Strakonice“ dle skutečně 
uznaných výdajů na akci.  
RO č.  123  ve výši    147 377,-  Kč 
Účelové prostředky Ministerstva životního prostředí na akci „Regenerace aleje V Holi“. O 
tuto částku budou šetřeny prostředky města vynaložené na údržbu zeleně ve městě. 
II. Ukládá 
odboru finančnímu schválená rozpočtová opatření č.  121 – 123 provést a  RO č. 121 a 122 
předložit v r. 2007 na prvním zasedání ZM v souladu s usnesením ZM č. 9/2006.  
 
6. TS – revokace usnesení RM č. 170/2006 – neprodloužení nájemní smlouvy (Ilona 
Hrani čková, Jiří Fišpera) 
Usnesení č. 207/2007 (9/5)  
Rada města po projednání   
I. Revokuje  
usnesení č. 170/2006 (6/16) ze dne 20.12.2006 o neprodloužení nájemní smlouvy: 
a) Jiřímu Fišperovi,  
b) Iloně Hraničkové,  
II. Souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy s pí Ilonou Hraničkovou, Strakonice a p. Jiřím Fišperou, 
Strakonice od 1.1.2007 na dobu 6-ti měsíců s možností automatického prodlužování vždy o 
dalších 6 měsíců v případě dodržování podmínek nájemní smlouvy. 
III. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. s usnesením RM jmenované seznámit 
 
7. MěÚSS – schválení organizačního a provozního řádu 
Usnesení č. 208/2007 (9/1)  
Rada města po projednání   
I. Schvaluje 
v návaznosti na nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, předložené návrhy 
organizačního řádu a provozního MěÚSS Strakonice. 
II. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit činnost organizace dle schválených dokumentů 
 
8. MěÚSS  schálení provozního a domácího řádu  Azylového domu 
Usnesení č. 209/2007 (9/2)  
Rada města po projednání   
I. Schvaluje 
v návaznosti na nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, předložený návrh 
provozního řádu a domácího řádu Azylového domu 
II. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit činnost začleněného zařízení dle schváleného dokumentu 
 
9. Majetkové záležitosti 
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Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1) Prováděcí projektová dokumentace stavby: " Úprava parteru ulice Na Ohradě a 
Bezděkovské (část), Strakonice" 
Usnesení č. 210/2007 (9/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním projektových prací na vypracování  prováděcího projektu stavby: 
„Úprava parteru ulice Na Ohradě a Bezděkovské (část), Strakonice“ 
II. Rozhodla 
zaslat výzvu o veřejnou zakázku k podání nabídky v souladu s Pravidly pro zadávání 
veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených usnesením Rady města 
Strakonice ze dne 11.10.2006, na vypracování prováděcí projektové dokumentace  
v souvislosti s realizací stavby: „Úprava parteru ulice Na Ohradě a Bezděkovské (část), 
Strakonice“ v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto zájemcům: 
 

1. Atelier Penta s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice 
2. Ing. Jiří Jíra, Strakonická 40, 397 01 Písek 
3. Projekční kancelář KOMPLET, Písecká 893, 386 01 Strakonice 
4. Ing. Jiří Jeníček, Písecká 290, 386 01 Strakonice 
5. Ing. Pavel Bláha, Šumavská 414, 387 11 Katovice 

      6.   Ing. Miloš Polanka, Plánkova 1132, 386 01 Strakonice 
      7.   Ing. Oldřich Slováček, Pivovarská 1272, 388 01 Blatná 
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice. 

 
II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. předseda  Ing. Jana Narovcová 
2. předseda  Ing. Oldřich Švehla 
3. člen  Bc. Srb  
4. člen  Ing. Miloš Haiser  
5. člen  Ing. Arch. Slámová  
 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Václav Býček 
2. náhradník Michal Bezpalec 
3. náhradník Jaroslav Bašta 
4. náhradník Jaroslav Houska  
5. náhradník Ing. Krausová 

 
III. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání 
nabídky. 
IV. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „ Projekty“, výše této částky 
bude vycházet z výsledků výběrového řízení.     
 
10. Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí ÚZSVM 
Usnesení č. 211/2007 (9/6)  
Rada města po projednání   
I. Souhlasí 
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s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí pod evidenčním číslem 
398/CST/06 a účinností od 1.1.2007 mezi městem Strakonice a Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových – OP Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 4 k příslušné smlouvě 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel  Vondrys                       Ing. Karel Vlasák    
          starosta                            místostarosta 
 
 


