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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 11. jednání Rady města Strakonice 

konaného 31.1. 2007 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:   4 členové RM : 

       Ing. Vondrys – starosta 
        PhDr. Říhová - místostarostka 
                   členové RM: MUDr. Chod, pí Žiláková,  
        Ing. Tůma – tajemník 
 
Omluveni: Ing. Vlasák – místostarosta, Ing. Pavel, Mgr. Parkosová   
 
 
Program: 
 
1. Vyhodnocení výběrového řízení na zpracování architektonické studie Velkého náměstí a  
    navazujících  prostor ve Strakonicích  

         Usnesení č. 276/2007 
2. Vlajka pro Tibet  

         Usnesení č. 277/2007 
3. Majetkové záležitosti  
                    Usnesení č. 278/2007- 290/2007 
4.Projekt „Rekonstrukce atletické dráhy a sektorů pro technické disciplíny, Strakonice“  

         Usnesení č. 291/2007 
5. Projekt „Pohádkový den na strakonickém hradě“  

         Usnesení č. 292/2007 
6. Projekt „Výročí 640. let založení města Strakonice – reprezentativní publikace“  
                    Usnesení č. 293/2007 
7. Projekt „Soubor přednášek k 640. výročí založení města Strakonice“  

         Usnesení č. 294/2007  
8. Projekt „Majetkoprávní vypořádání pozemků – letiště Strakonice  
                        Usnesení č. 295/2007 
9. Projekt „Modernizace vybavení dětského dopravního hřiště Strakonice“  

         Usnesení č. 296/2007 
10. Projekt „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně Poděbradova“  
    Usnesení č. 297/2007 
11. Povolení výjimky z OZV o veřejném pořádku, ochraně ŽP a vzhledu města  

         Usnesení č. 298/2007 
12. Nařízení města – zabezpečení schůdnosti místních komunikací na území města 

         Usnesení č. 299/2007 
13. Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, poskytování osobního a zvláštního  
     příplatku   a  odměn    ředitelům ZŠ a MŠ, které zřizuje město Strakonice  

         Usnesení č. 300/2007 
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Zahájení jednání 
11. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15.40 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. Vyhodnocení výběrového řízení na zpracování architektonické studie Velkého 
náměstí a  navazujících  prostor ve Strakonicích  
Usnesení č. 276/2007 (11/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhodnocením výběrového řízení na zpracování architektonické studie Velkého náměstí 
a navazujících prostor ve Strakonicích 

1. pořadí – Ing. arch. Josef Kiszka, studio ARKISS, ul. Národní 1, 736 01 Havířov –  
                  Město 
2. pořadí – AR18, NĚMEC ŽILKA architekti, Radimova 18/81, 169 00 Praha 6 –  
                  Břevnov 
3. pořadí – Ing. arch. Libor Monhart, Ing. arch. Vladimír Krajíc, FACT, v.o.s., Podolská 

50/401, 147 00 Praha 4 
4. pořadí – Ing. arch. Kotas Patrik, Ateliér Designu a architektury, I. P. Pavlova 3/1785, 

120 00 Praha 2 
5. pořadí – Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o., Praha, Bruselská 13, 120 03  
                  Praha 2 

II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 
III. Souhlasí 
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši 475 381,- Kč z kapitoly projekty 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit smlouvu k podpisu a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
2. Vlajka pro Tibet  
Usnesení č. 277/2007 (11/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyvěšením Tibetské vlajky dne 10.3.2007 na hlavní budově MěÚ („Vlajka pro Tibet“) 
II. Ukládá 
kanceláři tajemníka – oddělní správní vyvěsit výše uvedenou vlajku 
 
3. Majetkové záležitosti  
 

1)  Výběrové řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice 
Usnesení č. 278/2007 (11/3) 
Rada města po projednání 
I. 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 provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města 
Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto zájemcům : 
 

1. Ing. Zdeněk Kadlec, Na břehu 384, 387 11 Katovice  
2. JIPEX Jiří Pexidr, Skály 65, 398 11 Protivín  
3. 1.Písecká lesní, Brloh 56, Drhovle, 397 01 Písek 
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4. Ing. Luděk Saxl, Strunkovice nad Volyňkou 49, 387 01 Volyně 
5. Jaroslav Kuberna, Pracejovice 33, 386 01 Strakonice 
6. Josef Berger, Nihošovice 89, 387 0 Volyně 1 
7. Petr Bednařík, Obránců míru 1263,  386 01 Strakonice  
8. Richard Kubíček,  Luční 461, 386 01 Strakonice  
9. Jihozápadní dřevařská a.s., Nádražní 166/2, 342 01 Sušice 
10. Lesy Tábor a.s.,  Strkov 1,  391 11 Planá nad Lužnicí  

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. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Roman Nejdl 
3. člen  Martin Lang 
4. člen  Ing. Jaroslav Brůžek 
5. člen  Ing. Jana Narovcová  

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Karel Vlasák 
2. náhradník Ing.Zdeněk Raffel 
3. náhradník Ing. Jan Tůma 
4. náhradník Ing. Ondřej Feit 
5. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 

III. Ukládá  
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání 
nabídky. 

 

2)  Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice 
Usnesení č. 279/2007 (11/3) 
Rada města po projednání 
I. 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 provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice za 
podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto zájemcům : 
 

1. Ing. Zdeněk Kadlec, Na břehu 384, 387 11 Katovice  
2. JIPEX Jiří Pexidr, Skály 65, 398 11 Protivín 
3. 1.Písecká lesní, Brloh 56, Drhovle, 397 01 Písek 
4. Ing. Luděk Saxl, Strunkovice nad Volyňkou 49, 387 01 Volyně 
5. Jaroslav Kuberna, Pracejovice 33, 386 01 Strakonice 
6. Josef Berger, Nihošovice 89, 387 01 Volyně  
7. Petr Rokyta, V holi 60,  Pracejovice, 386 01 Strakonice 
8. Jihozápadní dřevařská a.s., Nádražní 166/2, 342 01 Sušice 
9. Lesy Tábor a.s.,  Strkov 1,  391 11 Planá nad Lužnicí  

 
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice. 
 
II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
 

6. předseda  Ing. Pavel Vondrys 
7. člen  Ing. Roman Nejdl 
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8. člen  Martin Lang 
9. člen  Ing. Jaroslav Brůžek 
10. člen  Ing. Jana Narovcová  
 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
 

6. náhradník Ing. Karel Vlasák 
7. náhradník Ing.Zdeněk Raffel 
8. náhradník Ing. Jan Tůma 
9. náhradník Ing. Ondřej Feit 
10. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 

III. Ukládá  
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání 
nabídky. 

 

3)  Výběrové řízení na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
Usnesení č. 280/2007 (11/3) 
Rada města po projednání 
I. 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 odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice za podmínek a 
v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto zájemcům : 
 

1. Ing. Zdeněk Kadlec, Na břehu 384, 387 11 Katovice  
2. JIPEX Jiří Pexidr, Skály 65, 398 11 Protivín 
3. 1.Písecká lesní, Brloh 56, Drhovle, 397 01 Písek 
4. Ing. Luděk Saxl, Strunkovice nad Volyňkou 49, 387 01 Volyně 
5. Eva Jirsová, J. Malého 2274, 397 01  Písek 
6. Jihozápadní dřevařská a.s., Nádražní 166/2, 342 01 Sušice 
7. Lesy Tábor a.s.,  Strkov 1,  391 11 Planá nad Lužnicí  

 
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice. 
 
II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
 

11. předseda  Ing. Pavel Vondrys 
12. člen  Ing. Roman Nejdl 
13. člen  Martin Lang 
14. člen  Ing. Jaroslav Brůžek 
15. člen  Ing. Jana Narovcová  
 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
 

11. náhradník Ing. Karel Vlasák 
12. náhradník Ing.Zdeněk Raffel 
13. náhradník Ing. Jan Tůma 
14. náhradník Ing. Ondřej Feit 
15. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
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III. Ukládá  
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání 
nabídky. 

 
4) Pronájem nebytových prostorů v objektu Poděbradova 772 ve Strakonicích – Ing. 
Ivan Hrdli čka  
Usnesení č. 281/2007 (11/3) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení RM č. 886/2006 ze dne 4.10.2006. 
II. Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů v objektu Poděbradova 772 
ve Strakonicích s  Ing. Ivanem Hrdličkou, bytem Tržní 1154, Strakonice, a to za účelem 
využívání prostorů jako garáží a skladů. Jedná se o pronájem skladů a garáží o celkové 
výměře cca 509 m2 a části st.p. č. 800/2 o výměře cca 490 m2. Smlouva bude uzavřena  na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 700,-Kč/m2 /rok u skladů a 
garáží, nájemné ve výši 100,-Kč/m2 /rok za pronajatou manipulační plochu, energie budou 
hrazeny zvlášť. Součástí nájemní smlouvy bude i užívání WC v administrativní budově 
uvedeného objektu (energie budou hrazeny paušálně na základě výpočtu). 
Pronajímatel výslovně upozorňuje nájemce, že v případě užívání nebytových prostorů 
k jinému účelu než byl zkolaudován, je nájemce povinen zajistit na své náklady rozhodnutí 
stavebního úřadu o změně užívání stavby, případně vyvolané úpravy nutné ke změně užívání. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
5) Pronájem nebytových prostorů v objektu Poděbradova 772 ve Strakonicích – p. 
Michal Roučka 
Usnesení č. 282/2007 (11/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů o výměře 182 m2 v objektu 
Poděbradova 772 ve Strakonicích (dle projektu montážní hala a umývárna) panu Michalu 
Roučkovi, bytem l. Máje 188, Vimperk, za nájemné ve výši 700,-Kč/m2/rok, za účelem 
využití prostorů ke zřízení pneuservisu a pneubazaru, smlouva bude uzavřena  na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, součástí nájemní smlouvy bude i užívání WC 
v administrativní budově uvedeného objektu (energie budou hrazeny paušálně na základě 
výpočtu). 

II. pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
6) Jiří Voltr – žádost o souhlas vlastníka bytu s umístěním sídla právnické osoby 
Usnesení č. 283/2007 (11/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zřízením sídla společnosti s ručením omezeným Inspifactory s.r.o. na adrese Stavbařů 205, 
Strakonice, tj. v místě trvalého bydliště pana Jiřího Voltra ( žadatel ), přičemž zřízením sídla 
s.r.o. a s tím souvisejícími činnostmi nesmějí být narušována práva ostatních nájemců a 
uživatelů v tomto domě. 
 
7) Informace o připravovaných akcích města Strakonice 
Usnesení č. 284/2007 (11/3) 
Rada města po projednání 
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I. Bere na vědomí  
informaci o připravovaných projektech na stavební akce města Strakonice zadávaných 
majetkovým odborem. 
 
8) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene na 
pozemcích p.č. dle KN 1007/5, p.č. dle KN 1009/4, p.č. dle KN 1010/18, p.č. dle KN 
1011/16, p.č. dle KN 1018/3 vše v k.ú. Dražejov u Strakonic a p.č. dle KN 469/2 v k.ú. 
Strakonice , uzavření smlouvy zřízení práva věcného břemene na pozemcích p.č. dle KN 
1007/5, p.č. dle KN 1009/4, p.č. dle KN 1010/18, p.č. dle KN 1011/16, p.č. dle KN 1018/3 
vše v k.ú. Dražejov u Strakonic a p.č. dle KN 469/2 v k.ú. Strakonice. 
Žadatel: Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3. 
Zastoupena : Dušan Kubeš, Fügnerova 490, 388 01 Blatná. 
Usnesení č. 285/2007 (11/3a) 
Rada města po projednání v souvislosti s vynucenou přeložkou kabelů O2 v ul. Vodárenská 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene na pozemcích p.č. 
dle KN 1007/5, p.č. dle KN 1009/4, p.č. dle KN 1010/18, p.č. dle KN 1011/16, p.č. dle KN 
1018/3 vše v k.ú. Dražejov u Strakonic a p.č. dle KN 469/2 v k.ú. Strakonice. Právo věcného 
břemene se zřizuje za účelem uložení podzemního vedení přeložky veřejné sítě Telefónika 
O2. Czech Republic, a.s. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení práva věcného břemene na na pozemcích p.č. dle KN 1007/5, 
p.č. dle KN 1009/4, p.č. dle KN 1010/18, p.č. dle KN 1011/16, p.č. dle KN 1018/3 vše v k.ú. 
Dražejov u Strakonic a p.č. dle KN 469/2 v k.ú. Strakonice. Právo věcného břemene se zřizuje 
za účelem uložení podzemního vedení přeložky veřejné sítě Telefónika O2. Czech Republic, 
a.s.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
9) Žádost o povolení vybudování sjezdu z místní komunikace Pod Hájovnou p.č. dle KN 
949/2 v majetku města Strakonice přes pozemky p.č. dle KN 950/3 a p.č. dle KN 100/7 na 
pozemek žadatele p.č. dle KN 1001/5 vše v k.ú. Dražejov u Strakonic z důvodu 
novostavby rodinného domu na p.č. dle KN  1001/5 v k.ú. Dražejov u Strakonic . 
Žadatel: Habart Josef, Lesní 397, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 286/2007 (11/3a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Pod Hájovnou p.č. dle KN 949/2 v majetku města 
Strakonice přes pozemky p.č. dle KN 950/3 a p.č. dle KN 100/7 na pozemek žadatele p.č. dle 
KN 1001/5 vše v k.ú. Dražejov u Strakonic z důvodu novostavby rodinného domu na poz. p.č. 
dle KN  1001/5 v k.ú. Dražejov u Strakonic . Souhlas je podmíněn doložením souhlasného 
stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských sítí.  
 
10) Žádost o povolení  sjezdu z místní komunikace Šumavská p.č. dle KN 720/2 v k.ú. 
Nové Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 508/28 
v k.ú. Nové Strakonice . 
Žadatel: Hnili čka Miroslav, 1. Máje 1139,  386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 287/2007 (11/3a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
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s povolením  sjezdu z místní komunikace Šumavská p.č. dle KN 720/2 v k.ú. Nové Strakonice 
v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 508/28 v k.ú. Nové Strakonice, 
z novostavby rodinného domu na poz. p.č. dle KN  508/28 v k.ú. Nové Strakonice . 
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců 
inženýrských sítí.  
 
11) Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 720/2 v k.ú. Nové Strakonice z důvodu uvažované novostavby 
rodinného domu na poz. p.č. dle KN 508/28 v k.ú. Nové Strakonice . 
Žadatel: Hnili čka Miroslav, 1. Máje 1139,  386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 288/2007 (11/3a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační. vodovodní a plynové přípojky  do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 720/2 v k.ú. Nové Strakonice z důvodu uvažované novostavby 
rodinného domu na poz. p.č.dle KN 508/28 v k.ú. Nové Strakonice, dle sazebníku za 
podmínky, že do 1 roku od předání překopu bude asfaltový povrch přefrézován a 
přeasfaltován v tl. 5 cm v celé šíři komunikace a v délce cca 15 m. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 
12) Žádost o souhlas uložit elektrickou přípojku NN na pozemku ve vlastnictví  města 
p.č. dle KN 599 v k.ú. Střela v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Přípojka NN 
pro parcelu p.č. dle KN 217/2 k.ú Střela“                                       
Žadatel: Ing. Vít Lelek, Lipová 425, 386 01 Strakonice  
Usnesení č. 289/2007 (11/3a) 
Rada města po projednání v souvislosti s projektovou přípravou stavby „Přípojka NN pro 
parcelu p.č. dle KN 217/2 k.ú Střela“.  
I. Souhlasí 
s uložením elektrické přípojky NN na pozemku ve vlastnictví  města p.č. dle KN 599 v k.ú. 
Střela, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

    
13) Žádost o souhlas uložit přeložku kabelu NN na pozemku ve vlastnictví  města p.č. dle 
KN 1334/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby 
„Strakonice, Na Hrázi – přeložka kabelu NN – p. Polena “                                       
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. 290/2007 (11/3a) 
RM v souvislosti s projektovou přípravou stavby „Strakonice, Na Hrázi – přeložka kabelu NN 
– p. Polena“.  
I. Souhlasí 
s uložením přeložky kabelu NN na pozemku ve vlastnictví  města p.č. dle KN 1334/1 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

  
4. Projekt „Rekonstrukce atletické dráhy a sektorů pro technické disciplíny, 
Strakonice“  
Usnesení č. 291/2007 (11/5) 
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Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Akčního plánu programu rozvoje 
Jihočeského kraje – GP Budování atletických drah s umělým povrchem – na projekt 
„Rekonstrukce atletické dráhy a sektorů pro technické disciplíny, Strakonice“ 
II. Souhlasí  
v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků v 
potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2007 na spolufinancování realizace projektu 
„Rekonstrukce atletické dráhy a sektorů pro technické disciplíny, Strakonice“  
 
5. Projekt „Pohádkový den na strakonickém hradě“  
Usnesení č. 292/2007 (11/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Akčního plánu programu rozvoje 
Jihočeského kraje – GP Podpora živé kultury – na projekt „Pohádkový den na strakonickém 
hradě“.    
II. Souhlasí 
v případě získání grantu z výše uvedeného grantového programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2007 na spolufinancování 
realizace projektu „Pohádkový den na strakonickém hradě“. 
 
6. Projekt „Výro čí 640. let založení města Strakonice – reprezentativní publikace“  
Usnesení č. 293/2007 (11/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Akčního plánu programu rozvoje 
Jihočeského kraje – GP Produkty a služby v cestovním ruchu – na projekt „Výročí 640. let 
založení města Strakonice –reprezentativní publikace“.    
II. Souhlasí 
v případě získání grantu z výše uvedeného grantového programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2007 na spolufinancování 
realizace projektu „Výročí 640. let založení města Strakonice – reprezentativní publikace“. 
 
7. Projekt „Soubor přednášek k 640. výročí založení města Strakonice“  
Usnesení č. 294/2007 (11/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Akčního plánu programu rozvoje 
Jihočeského kraje – GP Podpora živé kultury – na projekt „Soubor přednášek k 640. výročí 
založení města Strakonice“.    
II. Souhlasí 
v případě získání grantu z výše uvedeného grantového programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2007 na spolufinancování 
realizace projektu „Soubor přednášek k 640. výročí založení města Strakonice“. 
 
8. Projekt „Majetkoprávní vypo řádání pozemků – letiště Strakonice“  
Usnesení č. 295/2007 (11/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
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s podáním žádosti o grant z Grantového programu Akčního plánu programu rozvoje 
Jihočeského kraje – GP Podpora regionálních letišť na území Jihočeského kraje – na projekt 
„Majetkoprávní vypořádání pozemků – letiště Strakonice“.    
II. Souhlasí 
v případě získání grantu z výše uvedeného grantového programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2007 na spolufinancování 
realizace projektu „Majetkoprávní vypořádání pozemků – letiště Strakonice“. 
 
9. Projekt „Modernizace vybavení dětského dopravního hřiště Strakonice“  
Usnesení č. 296/2007 (11/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Akčního plánu programu rozvoje 
Jihočeského kraje – Grantový program na modernizaci dětských dopravních hřišť a jejich 
vybavení – na projekt „Modernizace vybavení dětského dopravního hřiště Strakonice“ 
II. Souhlasí  
v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků v 
potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2007 na spolufinancování realizace projektu 
„Modernizace vybavení dětského dopravního hřiště Strakonice“  
 
10. Projekt „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně Poděbradova“  
Usnesení č. 297/2007 (11/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Akčního plánu programu rozvoje 
Jihočeského kraje – GP Rekonstrukce a obnova vybavení stávajících sportovišť – na projekt 
„Rekonstrukce podlahy v tělocvičně Poděbradova“ 
II. Souhlasí  
v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků v 
potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2007 na spolufinancování realizace projektu 
„Rekon strukce podlahy v tělocvičně Poděbradova“  
 
11. Povolení výjimky z OZV o veřejném pořádku, ochraně ŽP  a vzhledu města  
Usnesení č. 298/2007 (11/12) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku 
a) pátek 2. března 2007 – Ples Technických služeb města Strakonice – živá hudba, kapela 
Scéna – pořádá Základní organizace odb. svazu UNIOS, Technické služby města, Raisova 
274, Strakonice 386 01 – v Sokolovně Strakonice, Na Stráži 340, Strakonice, od 22,00 hodin 
do 03.00 hodin následujícího dne 
 
12. Nařízení města – zabezpečení schůdnosti místních komunikací na území města 
Usnesení č. 299/2007 (12/8) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
nařízení města Strakonice č. 1/2007 o zabezpečení schůdnosti místních komunikací na území 
města Strakonice (nařízení o schůdnosti) 
II. Vydává 
nařízení o zabezpečení schůdnosti místních komunikací na území města Strakonice (nařízení 
o schůdnosti). 
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13. Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, poskytování osobního a zvláštního 
příplatku a    odměn    ředitelům ZŠ a MŠ, které zřizuje město Strakonice  
Usnesení č. 300/2007 (11/4) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
„Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, poskytování osobního příplatku, zvláštního 
příplatku a poskytování odměn ředitelům základních škol a mateřských škol, které zřizuje 
město Strakonice“ (dále jen „zásady“), podle předloženého návrhu. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu informovat ředitele základních škol a mateřských škol 
zřizovaných městem Strakonice o schválených zásadách a s účinností od 1.1.2007 podle nich 
postupovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys              PhDr. Ivana Říhová    
   starosta                           místostarostka 
 
 


