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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 19. jednání Rady města Strakonice 

konaného 4.4. 2007 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:    7 členů RM : 

       Ing. Vondrys – starosta 
       Ing. Vlasák – místostarosta 

        PhDr. Říhová - místostarostka 
                   členové RM: pí Žiláková, Mgr. Parkosová, MUDr. Chod   
        Ing. Tůma – tajemník 
 
 
Program: 
 
1. Přidělení bytu v DPS 

         Usnesení č. 544/2007 
2. Majetkové záležitosti 

  Usnesení č. 545/2007 – 548/2007 
3. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Rekonstrukce atletické dráhy a sektorů pro  
    technické disciplíny stadionu ve Strakonicích“ 

         Usnesení č. 549/2007 
4. MěÚSS - schválení čerpání finančních prostředků 

         Usnesení č. 550/2007 
5. Navýšení kapacity v MŠ Lidická – odloučené pracoviště MŠ Spojařů 

         Usnesení č. 551/2007 
6. Zápis ze 3. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 

         Usnesení č. 552/2007 
7. Rozpočtová opatření č. 13-19 

         Usnesení č. 553/2007 
8. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Pohádkový den na strakonickém hradě“ 

         Usnesení č. 554/2007 
9. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Modernizace vybavení dětského dopravního hřiště  
   Strakonice“ 

         Usnesení č. 555/2007 
10. MěÚSS – ubytování v AD 

         Usnesení č. 556/2007 
11. MěKS - VŘ - nákup služebního osobního vozu  

         Usnesení č. 557/2007 
12. Odvolání člena sportovní komise  

         Usnesení č. 558/2007 
13. Vrácení příspěvku na sportovní činnost /Karate Strakonice/ 

                     Usnesení č. 559/2007 
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Zahájení jednání 
19. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:40 hodin. Pan 
stostarosta zkonstatoval, že je přítomno 7 členů RM, tudíž, že je usnášeníschopná. Úvodem 
RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
1. Přidělení bytu v DPS  
Usnesení č. 544/2007 (19/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přidělením bytu o velikosti 1+0, číslo B13  v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 
1283, Strakonice p. Ludvíku Kleinovi, Strakonice     
II. Ukládá  
sociálnímu odboru provést schválené usnesení 
 
2. Majetkové záležitosti 
 

1) Č.p. 220, Velké náměstí / bývalý bufet Koflík /  
Usnesení č. 545/2007 (19/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se  zaplacením náhrady škody za poškození  fasády domu č.p. 219, Velké náměstí, 
Strakonice, ve výši 14.032,- Kč (bez úhrady DPH), přičemž zábor chodníku bude proplacen 
ve výši skutečných nákladů, majitelce nemovitosti paní Milušce Švédové. 
 
2) Bytová jednotka č. 004, Velké náměstí č.p. 49, Strakonice RM  č. 312/2007, 070207 
Usnesení č. 546/2007 (19/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu b.j. 1+1, č.b. 004, ve 3. podlaží domu č.p. 49, Velké náměstí, 
Strakonice s pí Erikou Šeiriene, Strakonice s cenovou nabídkou 10.000,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Bytová jednotka č. 008, Svatopluka Čecha č.p. 580, Strakonice RM č. 363/2007, 
070214 
Usnesení č. 547/2007 (19/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu b.j. 1+1, č.b. 008, ve 4. podlaží domu č.p. 580, ul. Svatopluka 
Čecha, Strakonice s panem Ladislavem Bledým, Strakonice s cenovou nabídkou 5.000,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Bytová jednotka č. 012, ul. Ellerova č.p. 988, Strakonice RM č. 366/2007, 070214 
Usnesení č. 548/2007 (19/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu b.j. 1+1, č.b. 012, v 5. podlaží domu č.p. 988, ul. Ellerova, 
Strakonice s panem Ondřejem Bartáčkem, Strakonice s cenovou nabídkou 11.650,- Kč.  
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
3. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Rekonstrukce atletické dráhy a sektorů pro 
technické disciplíny stadionu ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 549/2007 (19/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu č. SD/OGEI/198/07 v  rámci Grantového programu 
Budování atletických drah s umělým povrchem na projekt „Rekonstrukce atletické dráhy a 
sektorů pro technické disciplíny stadionu ve Strakonicích“ mezi městem Strakonice (příjemce 
grantu) a Jihočeským krajem (poskytovatel grantu). Grant je ve výši 5.500.000,- Kč.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
4. MěÚSS - schválení čerpání finančních prostředků 
Usnesení č. 550/2007 (19/6) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
využívání finančních prostředků za účelem poskytování příspěvků klientům Denního 
stacionáře  pro mentálně postižené, Ellerova 160, Strakonice,  k účasti na sportovních 
olympiádách pro zdravotně postižené, ozdravných  pobytů a kulturních akcích:  
a)  převedených ze zrušeného kulturního fondu obyvatel do rezervního fondu organizace              
ve výši 170 000,-- Kč 
b)  získávaných  za pracovní rehabilitaci  v Prácheňské cukrárně s r.o., Heydukova 314,   
Strakonice, do výše 50% ročních příjmů, tj. cca 50 tis. Kč 
II. Ukládá 
ředitelce MěUSS Strakonice zajistit plnění schváleného usnesení tím, že veškeré požadované   
platby  k tomuto účelu budou uskutečněny až po jejím písemném schválení.   
 
5. Navýšení kapacity v MŠ Lidická – odloučené pracoviště MŠ Spojařů 
Usnesení č. 551/2007 (19/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
po provedení stavebních úprav s navýšením kapacity v MŠ Lidická – odloučené pracoviště 
MŠ Spojařů od 1.9.2008 z 94 dětí na 108 dětí (zřízením jedné třídy). 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zadat vypracování projektové dokumentace stavebních úprav v MŠ. 
III. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu požádat o změnu kapacity v rejstříku škol. 
 
6. Zápis ze 3. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
Usnesení č. 552/2007 (19/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis ze 3. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 20. 3. 2007. 
II. Nesouhlasí  
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 150 000,-- na realizaci pěvecké soutěže Agentury LIVE, 
Malenice – Talent Strakonicka 2007 s tím, že bylo autorovi projektu doporučeno směřovat 
aktivitu na grantové programy a podnikatelské subjekty.  
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III. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 5 000,-- Základní umělecké škole Strakonice, pěveckému 
sboru Fere Angeli na dopravu na mezinárodní festival pěveckých sborů do Itálie s tím, že 
RNDr. Havel se pokusí zajistit snížení ceny dopravy.  
IV. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 20 000,-- pro VOŠ a SPŠ Strakonice na zajištění 
reciproční výměnu studentů s partnerskou školou CALS v nizozemském IJsselsteinu. 
V.  Souhlasí 
s prezentací města Strakonice v připravované mapě Strakonic firmy KOMPAKT, spol. s r. o., 
Poděbrady za celkovou cenu Kč 5 950,--. 
VI. Nesouhlasí 
s prezentací města v novinách Prager Zeitung za žádnou z nabízených cen. 
VII. Souhlasí 
s prezentací města v katalogu cestovního RELAX 2008 na 1/5 strany  A4  za celkovou cenu 
Kč 5 950,--. Prezentace bude opět ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví. 
VIII. Souhlasí 
s uspořádáním výstavy fotografií Romana Růžičky „V Bruselu jako doma“, kterou připravilo 
centrum EUROPE DIRECT Krajského úřadu Jihočeského kraje.  
IX. Nesouhlasí 
s uspořádáním varhanního koncertu ve Strakonicích v rámci připravovaného I. ročníku 
Českého varhanního festivalu.   
 
7. Rozpočtová opatření č. 13-19 
Usnesení č. 553/2007 (19/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
změnu rozpočtu  o: 
RO  č. 13  ve výši   17 060,-  Kč 
Přesun finančních prostředků z položky významné akce na navýšení neinvestičního příspěvku 
MěKS na výrobu rámu  promítacího plátna. (viz. Příloha ) 
RO  č. 14  ve výši   40 000,-  Kč 
Neinvestiční příspěvek KÚ na podporu ekologicko-osvětové akce „Město v přírodě, příroda 
ve městě“. 
RO  č. 15  ve výši   150 000,-  Kč 
Grant KÚ na projekt „Oslavy 640. výročí města Strakonice“. 
RO  č. 16  ve výši   50 000,-  Kč 
Grant KÚ na projekt „Modernizace vybavení dětského dopravního hřiště Strakonice“. 
RO  č. 17  ve výši   80 000,-  Kč 
Grant KÚ na projekt „Pohádkový den na strakonickém hradě“. 
RO  č. 18  ve výši   1 611 000,-  Kč 
Dotace KÚ na „Zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihočeském kraji“ – rozpočet pro 
Šmidingerovu knihovnu na rok 2007. 
RO  č. 19  ve výši   5 500 000,-  Kč 
Grant KÚ na projekt „Rekonstrukce atletické dráhy a sektorů pro technické disciplíny 
Strakonice“. 
II. Ukládá: 
odboru finančnímu schválené RO č. 13 - 19  provést a předložit  na nejbližší zasedání ZM.  
 
8. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Pohádkový den na strakonickém hradě“ 
Usnesení č. 554/2007 (19/8) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu SD/OGEI/133/07 v rámci Grantového programu 
Podpora živé kultury, na projekt s názvem „Pohádkový den na strakonickém hradě“, mezi 
městem Strakonice (příjemce grantu) a Jihočeským krajem (poskytovatel grantu). Finanční 
podpora je ve výši 80.000,- Kč.  
II. Pověruje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
9. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Modernizace vybavení dětského dopravního 
hřiště Strakonice“ 
Usnesení č. 555/2007 (19/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu č. SD/OGEI/096/07 v  rámci Grantového programu 
na modernizaci dětských dopravních hřišť a jejich vybavení na projekt „Modernizace 
vybavení dětského dopravního hřiště Strakonice“ mezi Městem Strakonice (příjemce grantu) 
a Jihočeským krajem  ( poskytovatel grantu). Grant je ve výši 50.000,- Kč.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
     
10. MěÚSS – ubytování v AD 
Usnesení č. 556/2007 (19/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Vladimíra Procházky v období od 2.4.2007 do 
30.6.2007 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu od 
2.4.2007 do 30.6.2007 
III. Pov ěřuje    
ředitelku MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence 
 
11. MěKS - VŘ - nákup služebního osobního vozu  
Usnesení č. 557/2007 (18/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s nákupem nového služebního osobního vozu z finančních prostředků investičního fondu 
MěKS v ceně do 450.000,-Kč. 
II. Souhlasí 
s návrhem na vypsání VŘ na nákup nového služebního osobního vozu pro MěKS Strakonice s 
navrženou výběrovou komisí a s firmami, které budou osloveny. 
 
Návrh na složení výběrové komise: 
Ing. Jana Narovcová – vedoucí majetkového odboru MěÚ Strakonice 
Eva Dresslerová – ředitelka MěKS Strakonice 
Václav Veselka – správce LK a řidič MěKS Strakonice 
Ján Šouc – řidič MěÚ Strakonice 
Rudolf Slavík – odbor dopravy MěÚ Strakonice 
 
Návrh firem, které budou osloveny: 
Auto Kápl s.r.o., Dobev, Malé Nepodřice 41 
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Auto Ševčík c.z., spol. s r.o., Vodňany II, Vinařického 961 
Auto Verold spol. s r.o., Strakonice II, Dopravní 35 
Auto Trend Petr Mikeš, Strakonice I, Písecká 1114 
 
12. Odvolání člena sportovní komise  
Usnesení č. 558/2007  
Rada města po projednání 
I. Odvolává 
s okamžitou platností člena sportovní komise Bc. Marka Šulce  
 
13. Vrácení příspěvku na sportovní činnost /Karate Strakonice/ 
Usnesení č. 559/2007  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci od Policie ČR  
II. Ukládá 
odboru školství učinit potřebné kroky k vrácení neoprávněně čerpaných finančních prostředků 
– příspěvku na činnost v roce 2006 oddílu Karate Strakonice. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys              Ing. Karel Vlasák    
        starosta                           místostarosta 
 
 
 
 
 
  


