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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 21. jednání Rady města Strakonice 

konaného 18.4.2007 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:   6 členů RM : 

       Ing. Vondrys – starosta 
        Ing. Vlasák - místostarosta  

       PhDr. Říhová - místostarostka 
                   členové RM: pí Žiláková, Mgr. Parkosová, MUDr. Chod   
        Ing. Tůma – tajemník 
 
Omluveni: Ing. Pavel 
 
Program: 
 
 
1. MěÚSS – prodloužení ubytování v AD 

         Usnesení č. 577/2007 
2. ZŠ a MŠ Strakonice, Povážská – jmenování zástupce do komise pro VŘ 

         Usnesení č. 578/2007 
3. Majetkové záležitosti 

  Usnesení č. 579/2007 – 582/2007 
4. Uzavření  dodatku č. 4 k Rámcové smlouvě číslo VS/15435  mezi městem a firmou 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
                   Usnesení č. 583/2007 
5. Znění zadání výzvy na koupi 3 ks osobních služebních vozů  

         Usnesení č. 584/2007 
6. Dodatek ke smlouvě o příspěvku za umístění dětí v MŠ  

         Usnesení č. 585/2007 
7. Pravidla pro zařazování dětí do MŠ  

         Usnesení č. 586/2007 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahájení jednání 
21. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys ve 14:15 hodin. 
Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 6 členů RM, tudíž, že je usnášeníschopná. Úvodem 
RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
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1. MěÚSS – prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 577/2007 (21/2) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Ladislava Křápa, paní Zdeny Švecové  na 
dobu určitou  od 1.5. do 30.6.2007  
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence  na 
dobu určitou  od 1.5. do 30.6.2007 
III.  Pov ěřuje    
ředitelku MěÚSS Strakonice  podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence 
 
2. ZŠ a MŠ Strakonice, Povážská – jmenování zástupce do komise pro VŘ 
Usnesení č. 578/2007 (21/3) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
za město Strakonice PhDr. Říhovou a pí Havlanovou členem a pí Broulimovou náhradníkem 
výběrové komise na zakázky: 
a/zhotovení souboru nábytku do místnosti preventisty pro součást ZŠ Velké náměstí  
b/zhotovení souboru kuchyňské linky do kuchyňky pro součást ZŠ Velké náměstí  
c/zhotovení souboru nábytku do kabinetu chemie pro součást ZŠ Velké náměstí     
d/zhotovení 8 ks oboustranných laviček s věšákem v délce 2,2 m pro součást                           
ZŠ Velké náměstí, 2 ks jednostranných laviček s věšákem v délce 2,2 m pro součást ZŠ Velké 
náměstí – budova Lidická  
 
3. Majetkové záležitosti 
 
1) Strakonice hrad – předběžný návrh provozního řešení – doplnění usnesení RM č. 
76/2006 
Usnesení č. 579/2007 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Doplňuje 
usnesení Rady města č. 76/2006, bod V., ze dne 29.11.2006 a č. 431/2007, bod II., ze dne 
7.3.2007 následovně: 
II. Souhlasí 
s přidělením klíče od zásuvných sloupků k dispozici vedle muzea, knihovny a MěÚ 
Strakonice, odbor vnitřních věcí, oddělení matrik, i Městské policii Strakonice a Technickým 
službám Strakonice s.r.o. s osobní odpovědností ředitelů, vedoucích těchto subjektů, přičemž 
dalším  bude umožněn vjezd muzeem a knihovnou, a to pouze v případě, že žadatel předloží 
povolení MěÚ k vjezdu do areálu hradu, podepsané starostou nebo místostarosty  města. 
 
2) Záměr na pronájem nebytových prostorů v objektu Zámku čp. 1, Strakonice 
Usnesení č. 580/2007 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem níže uvedených nebytových prostorů v objektu Zámku 
čp. 1 ve Strakonicích: 
- nebytové prostory na I. hradním nádvoří  objektu Zámku čp. 1 ve Strakonicích o výměře    
52 m2, konkrétně prostory vlevo od průjezdu, sousedící s výstavní síní Muzea středního 
Pootaví Strakonice.  
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- nebytové prostory na I. hradním nádvoří objektu Zámku čp. 1 ve Strakonicích o výměře     
53 m2, konkrétně prostory vpravo od průjezdu, pod ZUŠ Strakonice. 
 
3)„I/22 Strakonice“ – smlouva o společném výběrovém řízení na zpracování 
dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace stavby 
Usnesení č. 581/2007 (21/1) 
Rada města v souvislosti s akcí : „I/22 Strakonice“ projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o společném výběrovém řízení na zpracování dokumentace pro stavební 
povolení a zadávací dokumentace stavby na akci „I/22 Strakonice“.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy 
 
1)  Žádost o projednání „Protokolu o otvírání obálek“ veřejné zakázky „Železniční most 
na trati České Budějovice – Plzeň ve Strakonicích“ 
Žadatel: LIMEX CB a.s., zastoupená Ing. Liborem Kulířem, U Tří lvů 8, 370 01 České 
Budějovice                         
Usnesení č. 582/2007 (21/1a) 
RM Strakonice po projednání  a seznámení se s Protokolem otevírání obálek s nabídkami 
uchazečů  na výběr  dodavatele stavby Železniční most na trati České Budějovice – Plzeň     
ve Strakonicích  plně dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění   
I. Souhlasí 
s návrhem  hodnotící komise  a  vylučuje  z výběrového řízení dle § 71, bod 10  uchazeče  
uvedené pod číslem nabídky 3,5,8,9,11,14 a 17.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru neodkladně zaslat doklad o složení jistoty  dle § 67, bod 1, písm. c). 
 
4. Uzavření  dodatku č. 4 k Rámcové smlouvě číslo VS/15435  mezi městem a firmou 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
Usnesení č. 583/2007 (21/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením  dodatku č. 4 k Rámcové smlouvě číslo VS/15435  mezi městem Strakonice a 
firmou Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 13031 Praha 3, jehož předmětem 
plnění je změna původního tarifu VS 24 VPN na tarif Optimum Profi Promo VPN pro 
služební mobilní telefony s platností od 1.5.2007 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 4 k Rámcové smlouvě v předloženém znění. 
 
5. Znění zadání výzvy na koupi 3 ks osobních služebních vozů  
Usnesení č. 584/2007 (21/6) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usn. č. 557/2007 ze dne 4.4.2007 
II. Souhlasí 
se zněním zadání výzvy na koupi 3 ks osobních služebních vozů: 1x sedmimístný(MÚ, 
kancelář tajemníka, jednorázová platba),1x pětimístný (MÚ, sociální odbor, dotace – na 
leasing) a 1x pětimístný (MěKS, jednorázová platba).  
III. Jmenuje  
komisi pro vyhodnocení veřejné zakázky na koupi 3 ks osobních služebních vozů: Ing. Jan 
Tůma, Ing. Karel Vlasák, Josef Vácha, Ján Šouc, Jiří Suchý, Milada Zámečníková. 
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IV. Ukládá 
vedoucímu kanceláře tajemníka zadat výzvu v elektronické podobě 3 firmám: 1)Auto 
Strakonice, spol. s. r.o., Písecká 513, 386 01 Strakonice, 2) Verold Strakonice s.r.o., Dopravní 
35, 386 01 Strakonice a 3) Auto Kápl s.r.o., Malé Nepodřice 41, 397 01 Písek.  
 
6. Dodatek ke smlouvě o příspěvku za umístění dětí v MŠ  
Usnesení č. 585/2007 (21/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatků k již stávajícím smlouvám o příspěvku za umístění dětí v mateřských 
školách, jejichž předmětem bude změna výše příspěvku z dosavadních 5 000 Kč ročně za 
každé dítě nově na částku ve výši 75 % průměrných neinvestičních výdajů v MŠ ve 
Strakonicích připadajících na jedno dítě za uplynulý kalendářní rok stanovených podle § 178, 
odst. 6, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů za každé dítě, 
které má trvalé bydliště v obci a navštěvuje MŠ ve Strakonicích. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o příspěvku za umístění dětí v mateřských 
školách v předloženém znění. 
III. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu oslovit starosty obcí, které mají s městem uzavřenu 
smlouvu o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách s návrhem na uzavření dodatku 
k této smlouvě. 
 
7. Pravidla pro zařazování dětí do MŠ  
Usnesení č. 586/2007 (21/5) 
Rada města po projednání 
I. Ruší 
Pravidla pro zařazování dětí do mateřských škol, schválená usnesením RM č. 56/2005 dne 
2.2.2005, doplněná usnesením RM č. 351/2006 ze dne 19.4.2006 s účinností k 30.4.2007.  
II. Schvaluje  
Pravidla pro zařazování dětí do mateřských škol s účinností od 1.května 2007. 
III. Doporu čuje 
ředitelkám mateřských škol postupovat v souladu s novými schválenými pravidly. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys              Ing. Karel Vlasák    
        starosta                           místostarosta 
 
 
 
 
 
  


