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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 13. jednání Rady města Strakonice 

konaného 14.2. 2007 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:   7 členů RM : 

       Ing. Vondrys – starosta 
       Ing. Vlasák – místostarosta 

        PhDr. Říhová - místostarostka 
                   členové RM: MUDr. Chod,  Ing. Pavel, pí Žiláková, Mgr. Parkosová   
        Ing. Tůma – tajemník 
 
Program: 
 

1. MP – Zadání veřejné zakázky: „Služební vozidlo pro MP“ 
         Usnesení č. 352/2007 

2. Zápis z 1. jednání Komise školství 
         Usnesení č. 353/2007 

3. Plnění usnesení RM za IV.Q 2006 
         Usnesení č. 354/2007 

4. MŠ Čtyřlístek – nákup kopírovacího stroje 
         Usnesení č. 355/2007 

5. Rozpočtová opatření č. 2 – 4 
         Usnesení č. 356/2007 

6. Zápis z 2. jednání Komise pro sport 
         Usnesení č. 357/2007 

7. Spoluúčast u pojištění vozidel SDH města Strakonice   
         Usnesení č. 358/2007 

8. Kapacity MŠ zřizovaných městem 
           Usnesení č. 3592007 

9. Majetkové záležitosti 
                Usnesení č. 360/2007- 366/2007 

10. Zpravodaj města Strakonice – navýšení počtu výtisků  
                                                                                                                    Usnesení č. 367/2007 
11. Povolení výjimky z OZV o ochraně ŽP a vzhledu města  
                      Usnesení č. 368/2007 
12. Studie lávky pro pěší a cyklisty pod soutokem Otavy s Volyňkou 

         Usnesení č. 369/2007 
13. Studie přestavby restaurace „Myslivna - Klostermannka“ /Nový Dražejov/ 
                          Usnesení č. 370/2007 
14. MěÚSS :  A/ prodloužení ubytování v AD 

         Usnesení č. 371/2007 
B/ ubytování v AD 

         Usnesení č. 372/2007 
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Zahájení jednání 
13. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15.55 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. MP – Zadání veřejné zakázky: „Služební vozidlo pro MP“ 
Usnesení č. 352/2007 (13/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
Zaslat dle „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice“výzvu 
podání nabídky na zakázku „ Služební vozidlo pro Městskou policii Strakonice“ za podmínek 
a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto zájemcům: 
1. Verold Strakonice s.r.o., Dopravní 35, 386 01 Strakonice 
2. Miroslav Šrachta – Autoservis, Písecká 513, 386 01 Strakonice 
3. Karel Frolík – Autoservis, Táborská 2400, 397 01, Písek  
II. Jmenuje  
Členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení ve složení: 
Předseda: ing. Pavel Vondrys 
Členové : Ing. Tůma Jan 
                Martin Dvořák  
                Milan Michálek 
                Jan Šouc 
Náhradníci: Ing. Karel Vlasák 
         PhDr. Ivana Říhová 
III. Ukládá 
Veliteli strážníků MP zajistit plnění veškerých úkonů této veřejné zakázky 
 
2. Zápis z 1. jednání Komise školství 
Usnesení č. 353/2007 (13/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání Komise školství ze dne 30.1.2007  
II. Bere na vědomí 
výroční zprávy o činnosti základních škol zřizovaných městem. 
 
3. Plnění usnesení RM za IV.Q 2006 
Usnesení č. 354/2007 (13/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení RM za období IV. čtvrtletí 2006 
II. Schvaluje 
vyřazení z evidence 277 splněných usnesení 
III. Revokuje 
usnesení č.: 967/2005, 122/2006, 170/2006, 878/2006, 890/2006, 939/2006 
IV. Vy řazuje do evidence usnesení s trvalou platností       
usnesení č.: 953/2005 
V. Vyřazuje 
usnesení č.: 872/2006 
VI. Ukládá  
tajemníkovi vést v evidenci 103 nesplněných usnesení a zajistit jejich plnění   
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4. MŠ Čtyřlístek – nákup kopírovacího stroje 
Usnesení č. 355/2007 (13/4) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s přesunem finančních prostředků z odboru školství a CR (vybavení do MŠ a ZŠ) pro MŠ 
Čtyřlístek na zakoupení kopírovacího stroje bizhub 160 za 6 tis. Kč. Přesun bude proveden 
rozpočtovým opatřením č. 1. 

II. Ukládá 
odboru školství a CR zaslat schválenou částku na účet MŠ Čtyřlístek. 
 
5. Rozpočtová opatření č. 2 – 4 
Usnesení č. 356/2007 (13/5) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
změnu rozpočtu  o: 
RO č.  2  ve výši   3 077 407,-  Kč 
Zvýšení účelové dotace na příspěvek  na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. 
RO č.  3  ve výši   32 954 627,-  Kč 
Účelová dotace na dávky sociální péče a  dávky v hmotné nouzi dle zákona č.100/1988 Sb., o  
sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 111/2006 Sb.,o pomoci 
v hmotné nouzi.  
RO č.  4  ve výši   392 583,-  Kč 
Zvýšení účelové dotace na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
II. Ukládá: 
odboru finančnímu schválené RO č. 2 - 4  provést a předložit na nejbližší zasedání ZM. 
 
6. Zápis z 2. jednání Komise pro sport 
Usnesení č. 357/2007 (13/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání komise pro sport ze dne 30. 1. 2007. 
II. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2.000,-- Kč Ekonomickým službám – BH, spol. 
s r. o., na uspořádání 9. ročníku halového fotbalového turnaje Senioři proti drogám. 
III. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000,-- Kč OS ČSTV Strakonice na uspořádání 
akce „Nejlepší sportovec okresu Strakonice za rok 2006“. 
IV. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3.000,-- Kč Klubu českých turistů na činnost 
značkařů v roce 2007. 
V. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3.000,-- Kč TJ ČZ Strakonice – oddílu 
neslyšících na uspořádání: 6. ročníku Memoriálu Josefa Šálka v bowlingu (6. 1. 207), 10. 
ročníku Velkého stříbrného poháru v kuželkách jednotlivců a družstev (5. 5. 2007) a 
Mistrovství České republiky v bowlingu (26. 5. 2007), a to na každý turnaj 1.000,-- Kč. 
VI. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 6.000,-- Kč TJ ČZ Strakonice – oddílu házené  
na ceny při turnajích: Lednový turnaj přípravek 4 + 1 (20. 1. 2007), Únorový turnaj přípravek 
4 + 1 (3. 2. 2007), Přípravný turnaj starších žáků (10. 2. 2007), Zimní turnaj přípravek 4 + 1 
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(17. 2. 2007), Jarní turnaj minižactva (3.3.2007),4. Krajský turnaj přípravek (7. 4. 2007),a to 
na každý turnaj 1.000,-- Kč. 
VII. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2.000,--Kč HC Strakonice - 2. hokejové třídě na 
zorganizování Jarního turnaje v ledním hokeji dne 24. 3. 2007 ve Strakonicích, s udělením 
souhlasu s užitím znaku města na tomto turnaji a se záštitou města nad tímto turnajem. 
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč SKI-Klubu Strakonice na uspořádání 
přespolního běhu – Běh okolo Kuřidla jako 7. ročník memoriálu Františka Kováře.         
IX. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 11.000,--Kč HC Strakonice - 6. a 7. hokejové 
třídě na zabezpečení hokejového zájezdu do Detroitu ve dnech 19. – 25. 3. 2007 a s užitím 
znaku města Strakonice na vlaječkách vyrobených pro účel prezentace na tomto zájezdu. 
X. Souhlasí 
s možností použití odsouhlaseného finančního příspěvku ve výši 1.000,-- Kč TJ ČZ 
Strakonice – oddílu orientačního běhu ne na ceny při jihočeském žebříčku v orientačním běhu 
u obce Truskovice dne 20. 5. 2006 (usnesení RM číslo 286/2006 ze dne 29. 3. 2006), ale na 
zorganizování tohoto běhu.  
 
7. Spoluúčast u pojištění vozidel SDH města Strakonice   
Usnesení č. 358/2007 (13/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zproštěním povinnosti řidičů platit spoluúčast u pojištění vozidel Sboru dobrovolných 
hasičů Města Strakonice, v případě řešení pojistné události. Tato spoluúčast bude hrazena 
z prostředků Města Strakonice.     
 
8. Kapacity MŠ zřizovaných městem 
Usnesení č. 359/2007 (13/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
Materiál o počtu dětí v mateřských školách ve Strakonicích ve školním roce 2006/2007 a 
předpokládaný vývoj naplněnosti mateřských škol ve Strakonicích do r. 2009. 
II. Ukládá 
Odboru školství a cestovního ruchu prověřit prostorové a hygienické podmínky mateřských 
škol ve Strakonicích s cílem zjistit možnosti navýšení kapacity ve stávajících prostorách MŠ. 
Prověřit prostorové a hygienické podmínky v školských objektech pro případné zajištění 
zvýšení kapacit předškolních zařízení. 
 
9. Majetkové záležitosti 
 
1) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 1282/1 v k.ú. 
Strakonice v majetku města Strakonice na pozemky žadatele p.č. dle KN 673/2 a p.č. dle 
KN 673/40 vše   v k.ú. Strakonice z důvodu zpřístupnění těchto pozemků pro zajištění 
nutné údržby a možnosti výstavby rekreačního domu. 
Žadatel: Zdeněk Plášil, Strakonice. 
Usnesení č. 360/2007 (13/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 1282/1 v k.ú. Strakonice 
v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 673/2 a p.č. 673/40 vše v k.ú 
Strakonice. 
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Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska odboru životního prostředí,  policie a 
vyjádřením správců inženýrských sítí.  
Dále je tento souhlas podmíněn uzavřením smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene 
chůze a jízdy do manipulačního pruhu šíře 1,5 m na pozemcích p.č. dle KN 673/2 a p.č. 
673/40 vše v k.ú Strakonice. Přičemž zřízení věcného břemene spočívá i v souhlasu majitele 
pozemků s provedením stavebních úprav těchto pozemků (např. v případě úpravy, rozšiřování 
nebo rekonstrukce stávající komunikace na pozemku p.č. 1282/1 v  k.ú. Strakonice). Majitel 
pozemků je povinen tyto úpravy (bez nároku na jakoukoliv náhradu) strpět a při případném 
stavebním řízení bude na základě výzvy zaslané městem Strakonice s městem spolupracovat a 
nebránit uvedeným stavebním úpravám. Současně se majitel pozemků zavazuje, že v případě 
úpravy, rozšiřování nebo rekonstrukce stávající komunikace na pozemku p.č. 1282/1 v k.ú. 
Strakonice, upraví na vlastní náklady svůj vjezd na pozemku p.č. 673/2 a p.č. 673/40 vše 
v k.ú. Strakonice tak, aby byl v souladu s úpravou komunikace. Pro případ porušení těchto 
povinností je povinen zaplatit městu Strakonice smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé 
porušení této povinnosti, za každý započatý měsíc. Smluvní pokuta začíná běžet od data 
uvedeného ve výše uvedené výzvě zaslané městem Strakonice až do doby než bude uvedená 
povinnost majitelem pozemků strpěna. Veškeré písemnosti související se smluvním vztahem 
budou doručovány na adresu uvedenou ve smlouvě, popř. na jinou naposledy uvedenou 
adresu. V případě, že bude i druhý pokus o doručení na poslední známou adresu bezvýsledný, 
má se za to, že bylo doručeno třetího dne následujícího po vrácení zásilky jako nedoručitelné 
zpět odesílateli. 
 
2) Ing. Libor Volf, Strakonice II – žádost o povolení stavební úpravy 
Usnesení č. 361/2007 (13/9a) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 265/2007 z 24.1.2007. 
II. Souhlasí 
s ohledem na skutečnost, že b.j. byla vybudována zcela na náklady žadatele, s vybudováním 
typové krbové vložky a komína, v b.j. č. 41/7, č.p. 41, ul. Školní ve Strakonicích. Tento 
souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
 
3) KOMPLET – projektová kancelář, Písecká 893, Strakonice – žádost o vyjádření 
Usnesení č. 362/2007 (13/9a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 1194/2 v k.ú.  Strakonice s akcí „Přístavba přádelny 
– FEZKO SERVIS a.s. Strakonice na stavebním  pozemku  p.č.st.  2179/1 v k.ú. Strakonice.“ 
Investorem akce je FEZKO SERVIS a.s. , Hejdukova 1111, Strakonice.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
 
4) Informace o nabídce bytové jednotky č. 08 v domě č.p. 580 ul. Sv. Čecha, Strakonice 
Usnesení č. 363/2007 (13/9a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci týkající se nabídky bytové jednotky č. 08 v domě č.p. 580, ul. Sv. Čecha ve 
Strakonicích I. 
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.  
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5) Bytová jednotka č. 10, ul. Ellerova, č.p. 988, Strakonice 
Usnesení č. 364/2007 (13/9a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu b.j. 1 +1, č. b. 010,  v 6. podlaží domu č.p. 988, ul. Ellerova, 
Strakonice s paní Ivanou Veselou, Kraselov s cenovou nabídkou 151.111,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem nájemní smlouvy. 
 
6) DARUMA spol. s r.o., Zelinářská 10, Plzeň – umístění zvukového informačního nosiče 
Usnesení č. 365/2007 (13/9a) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení RM číslo  825/2006 ze dne 13.9.2006 a číslo 943/2006 ze dne 11.10.2006, týkající se 
pronájmu části pozemku p.č. 1337/1 v  k.ú. Strakonice společnosti DARUMA s.r.o. Plzeň. 
II. Nesouhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 1337/1 v  k.ú. Strakonice společnosti DARUMA  s.r.o. Plzeň 
za účelem umístění zvukového informačního nosiče  
 
7 ) Informace o nabídce bytové jednotky č. 012 v domě č.p. 988 ul. Ellerova, Strakonice 
Usnesení č. 366/2007 (13/9a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci týkající se nabídky bytové jednotky č. 012 v domě č.p. 988, ul. Ellerova ve 
Strakonicích I. 
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.  
 
10. Zpravodaj města Strakonice – navýšení počtu výtisků  
Usnesení č. 367/2007 (13/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zvýšením počtu výtisků o 200 kusů tj. na 10 100 kusů. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o zhotovení movité věci č. 01-009 – grafická úprava, 
sazba a tisk Zpravodaje města Strakonice ze dne 31. ledna 2001 mezi městem Strakonice 
(objednatel) a Irenou Kadečkovou (zhotovitel), jehož předmětem je zvýšení počtu výtisků. 
III. Pov ěřuje: 
starostu města podpisem dodatku v předloženém znění. 
 
11. Povolení výjimky z OZV o ochraně ŽP a vzhledu města  
Usnesení č. 368/2007 (13/15) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku 
a) sobota 3. března 2007 – Ples firmy Dura k. s. Strakonice – živá hudba, kapela Cross – 
pořádá Dura k. s., Tovární 202, Strakonice 386 01 – v domě kultury, Mírová 831, Strakonice, 
od 22,00 hodin do 03.00 hodin následujícího dne 
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b) pátek 9. března 2007 – Oktáva, Gymnázium Strakonice – Maturitní ples – živá 
hudba, reprodukovaná hudba – pořádá Nadační fond Gymnázia Strakonice, Máchova 174, 
Strakonice 386 48 – v domě kultury, Mírová 831, Strakonice, od 22,00 hodin do 04.00 hodin 
následujícího dne 
 
12. Studie lávky pro pěší a cyklisty pod soutokem Otavy s Volyňkou 
Usnesení č. 369/2007 (13/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
předloženou zprávu o projednání studie lávky pro pěší a cyklisty pod soutokem Otavy 
s Volyňkou 
II. Ukládá 
odboru majetkovému zadat zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a 
zadání stavby lávky pro pěší a cyklisty pod soutokem Otavy s Volyňkou dle již dříve vybrané 
varianty umístění s oboustrannou přejezdnou rampou na levém břehu řeky 
III. Ukládá 
odboru majetkovému jednat s majiteli pozemků č. st. 336/1 a č. st. 340 v k.ú. Strakonice 
o možnostech řešení průchodu popř. průjezdu pro cyklisty na Palackého náměstí 
 
13. Studie přestavby restaurace „Myslivna - Klostermannka“ /Nový Dražejov/ 
Usnesení č. 370/2007 (13/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním výběrového řízení na zpracování studie možného využití restaurace „Myslivna- 
Klostermannka“ č.p. 272 v Novém Dražejově 
 II. Souhlasí  
s obesláním těchto firem: 
Ing. arch. Vratislav Vokurka, Vratislavova 296, 397 01 Písek 
Ing. arch. Jiří Vorel, Horní Kamenice 22, 345 62 Holíšov 
Ing. arch. Ivana Míchalová, Javorník 1, 384 73 Stachy 
Ing. arch. Jan Rampich, Plánkova 1132, 386 01 Strakonice 
Ing. arch. Jan Zákostelecký, Zámek 1, 386 01 Strakonice 
Ing. arch. Roman Schmitt, Podsrpenská 139, 386 01 Strakonice 
Ing. arch. Václav Jankovec, Přední Ptákovice 2, 386 01 Strakonice 
KOMPLET – projektová kancelář, Ing. Jiří Neumitka, Písecká 893, 386 01 Strakonice 
III. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro hodnocení nabídek zakázky: 
Ing. Karel Vlasák, Ing. arch. Marta Slámová, Ing. arch. David Andrlík, Ing. Jaroslav Brůžek, 
Jaroslav Bašta 

a náhradníky: 
PhDr. Ivana Říhová, Jolana Synková DiS, Ing. Jana Narovcová, Ing. Ondřej Feit, Bc. Lukáš 
Srb 
IV. Ukládá  
odboru rozvoje zajistit výběrové řízení 
 
14. MěÚSS:   
A/prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 371/2007 (13/11) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Ladislava Křápa, paní Zdeny Švecové  na 
dobu určitou  od 1.3. do 30.4.2007  
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II.  Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence  na dobu určitou  
od 1.3. do 30.4.2007 
III.  Pov ěřuje    
ředitelku MěÚSS Strakonice  podpisem smluv o poskytnutí služby sociální prevence 
 
B/ ubytování v AD 
Usnesení č. 372/2007 (13/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Moniky Švecové, pana Imricha Császara v období od 
15.2.2007 do 31.5.2007 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence na dobu od 
15.2.2007 do 31.5.2007 
III. Pov ěřuje 
ředitelku MěÚSS Strakonice podpisem smluv o poskytnutí služby sociální prevence 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys              Ing. Karel Vlasák    
        starosta                           místostarosta 
 


