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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 22. jednání Rady města Strakonice 

konaného 2.5.2007 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. Pavel 
        Ing. Tůma – tajemník 
 
Program: 
 
 
1. Jmenování  komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky MŠ U  Parku 

         Usnesení č. 587/2007 
2. Rozpočtová opatření č.  20 – 24 

         Usnesení č. 588/2007 
3. MěÚSS - Ubytování v Azylovém domě 

         Usnesení č. 589/2007 
4. Majetkové záležitosti 
                Usnesení č. 590/2007 – 604/2007 
5. Rozšíření VISO systému města /Modlešovice/ 

         Usnesení č. 605/2007 
6. Vyhodnocení elektronicky zadané zakázky na zakoupení 1 ks barevného kopírovacího  
    stroje, smlouva s firmou Saiko servis  

         Usnesení č. 606/2007 
7. Převod kompetencí z RM na odbory, organizace 

         Usnesení č. 607/2007 
8. MěÚSS - smlouva o příspěvku za umístění občana v domově pro  seniory /Čejetice/ 

         Usnesení č. 608/2007 
9. Změna velitele jednotky SDH Modlešovice 

         Usnesení č. 609/2007 
10. Podněty ke zpracování změn závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice 

         Usnesení č. 610/2007 
11. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Oslavy 640. výročí města Strakonice – 
      reprezentativní propagační materiály“ 

         Usnesení č. 611/2007 
12. Smlouva o poskytnutí grantu na akci: „Vzpomínka na Christiana Battagliu a Karla  
      Klostermanna“ 

         Usnesení č. 612/2007 
13. Výzva - veřejná zakázka malého rozsahu - Rennerovy sady- ošetření  vzrostlých stromů  

         Usnesení č. 613/2007 
14. Okresní nemocnice Strakonice – prominutí nájmu 

         Usnesení č. 614/2007 
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15. Odměna ředitelky MŠ Čtyřlístek  
         Usnesení č. 615/2007 

16. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, ochraně ŽP a vzhledu 
      města 

         Usnesení č. 616/2007 
 

 
Zahájení jednání 
22. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:50 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. 
 
 
1. Jmenování  komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky MŠ U  Parku 
Usnesení č. 587/2007 (22/1) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje  
komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky MŠ U Parku, Strakonice, Plánkova 
353, ve složení: 
p. PhDr. Ivana Říhová, předseda komise, zástupce zřizovatele 
p. Ing. Libuše Řeřábková, zástupce zřizovatele 
p. Lenka Królová, zástupce krajského úřadu 
p. Marie Němejcová, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství 
p. Bohuslava Škopová, pedagogický pracovník školy 
p. Mgr. Věra Kubišová, školní inspektor České školní inspekce 
II. Ur čuje 
pí Vackovou tajemníkem  komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky MŠ U 
Parku, Strakonice, Plánkova 353. 
 
2. Rozpočtová opatření č.  20 – 24 
Usnesení č. 588/2007 (22/2) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje   
změnu rozpočtu  o: 
RO  č. 20  ve výši   525 000,-  Kč 
Dotace KÚ na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho 
činnost hradí stát – za  IV. čtvrtletí 2006. 
RO  č. 21  ve výši  250 000,-  Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů na opravy budov v majetku města. (viz. Příloha č. 1)  
Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z pokut – doprava. 
RO  č. 22  ve výši  75 000,-  Kč 
Přesun finančních prostředků z položky občanská vybavenost – projekty na akci atletický ovál 
– projektová dokumentace. (viz. Příloha č. 2) 
RO  č. 23  ve výši  177 000,-  Kč 
Přesun finančních prostředků z položky chodníky na vybavení dětských hřišť. (viz. Příloha č. 3) 
II. Doporu čuje ZM   
schválení změny rozpočtu o: 
RO  č. 24  ve výši  2 700 000,-  Kč 
Převod finančních prostředků z položky občanská vybavenost – projekty na položku 
komunikace. 
(viz. Příloha č. 2) 
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III Ukládá: 
odboru finančnímu schválené RO č. 20 – 23 provést a předložit na nejbližší zasedání ZM, RO 
č. 24 předložit ke schválení na nejbližší  zasedání ZM.  
 
3. MěÚSS - Ubytování v Azylovém domě 
Usnesení č. 589/2007 (22/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Jany Vojtové v období od 1.5.2007 do 31.7.2007  
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu od 
1.5.2007 do 31.7.2007 
III.  Pov ěřuje    
ředitelku MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
4. Majetkové záležitosti 
 
1) Strakonice hrad – popis stavu jednotlivých objektů 
Usnesení č. 590/2007 (22/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený materiál: Strakonice hrad – popis stavu jednotlivých objektů 
II. Ukládá 
majetkovému odboru, Ing. Švehlovi, provést kontrolu prací provedených při realizaci 
rekonstrukce hradu v návaznosti na projektovou dokumentaci (dodržení projektu) a 
aktuálního stavu při odstraňování vad a nedodělků. O aktuálním stavu věcí informovat radu 
města. 

           
2) Výběrové řízení na projektanta stavby „Úprava parteru ulice Na Ohradě a 
Bezděkovské (část), Strakonice“                                                                                                                                                 
Usnesení č. 591/2007 (22/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na projektanta stavby „Úprava parteru ulice Na Ohradě a 
Bezděkovské (část), Strakonice“  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Ateliér PENTA, s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice na 
vypracování prováděcího projektu stavby „Úprava parteru ulice Na Ohradě a Bezděkovské 
(část), Strakonice“, za cenu 416.500,- Kč včetně DPH, s termínem vypracování projektu k ÚŘ  
11 týdnů od podpisu smlouvy a vypracování prováděcího projektu stavby 11 týdnů od nabytí 
právní moci ÚŘ, nejpozději do 31.10.2007.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
1) Prováděcí projektová dokumentace stavby: „ÚV Hajská – rozšíření kalového 
hospodářství – kalolis“ 
Usnesení č. 592/2007 (22/4a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu o zakázku k podání nabídky  v souladu s usnesením Rady města Strakonice                
č. 438/2004 ze dne 11.10.2006  na vypracování prováděcí projektové dokumentace 
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v souvislosti s přípravou  realizací stavby: „ÚV Hajská – rozšíření kalového hospodářství – 
kalolis“ v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto zájemcům: 
 
� INEKO C.Z. spol.s r.o. - Ředitel Ing.Milan Beneš, ul. Rudolfovská 12, 370 01 České 

Budějovice 
� EGYprojekt spol. s r.o. Jednatel Ing Jaroslav Egermaier, Janáčkova 67 323 22 Plzeň 
� HYDROPROJEKT CZ a.s., odštěpný závod České Budějovice 

Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České Budějovice 
 
Zveřejnit výzvu o zakázku k podání nabídky na www stránkách MěÚ Strakonice. 
II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. předseda  Ing. Ludvík Němejc – TS Strakonice 
2. člen  Ing. Karel Vlasák  
3. člen  p.Zdeněk Němejc –  TS Strakonice 
4. člen  Ing. Jana Narovcová  
5. člen  Ing. Lukáš Srb 
 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník p. František Slavík 
2. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
3. náhradník p. Josef Kraml 
4. náhradník Jaroslav Houska  
5. náhradník Ing. Miloš Haiser 

III. Ukládá 
řediteli TS Strakonice, s.r.o., ve spolupráci s majetkovým odborem města zajistit plnění 
veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání nabídky. 
 
2) Prováděcí projektová dokumentace stavby: „ÚV Pracejovice – doplnění technologie 
úpravy vody – ozonizační jednotka“ 
Usnesení č. 593/2007 (22/4a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu o zakázku k podání nabídky  v souladu s usnesením Rady města Strakonice                
č. 438/2004 ze dne 11.10.2006  na vypracování prováděcí projektové dokumentace 
v souvislosti s přípravou  realizací stavby: „ÚV Pracejovice – doplnění technologie úpravy 
vody – ozonizační jednotka“ v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto zájemcům: 
� INEKO C.Z. spol.s r.o. - Ředitel Ing.Milan Beneš, ul. Rudolfovská 12, 370 01 České 

Budějovice 
� EGYprojekt spol. s r.o. Jednatel Ing Jaroslav Egermaier, Janáčkova 67 323 22 Plzeň 
� HYDROPROJEKT CZ a.s., odštěpný závod České Budějovice 

Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České Budějovice 
Zveřejnit výzvu o zakázku k podání nabídky na www stránkách MěÚ Strakonice. 
II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. předseda  Ing. Ludvík Němejc – TS Strakonice 
2. člen  Ing. Karel Vlasák 
3. člen  p.Zdeněk Němejc –  TS Strakonice 
4. člen  Ing. Jana Narovcová  
5. člen  Ing. Lukáš Srb 
 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
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1. náhradník p. Slavík 
2. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
3. náhradník p. Josef Kraml 
4. náhradník Jaroslav Houska  
5. náhradník Ing. Miloš Haiser 

III. Ukládá 
řediteli TS Strakonice, s.r.o., ve spolupráci s majetkovým odborem města zajistit plnění 
veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání nabídky. 
 
3) Projektová dokumentace 
Usnesení č. 594/2007 (22/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním projektové dokumentace k územnímu řízení staveb dle směrnic města Strakonice: 
� „Komunikace, kanalizace, V.O., obec Modlešovice, Strakonice“ 
� „Komunikace, výtlačný řad, vodovod, V.O., obec Střela, Strakonice“ 

II.Ukládá 
vedoucí majetkového odboru města zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou 
k podání nabídky. 
 
4) Soutěž : „CESTY M ĚSTY“ – zklid ňování dopravy ve městech a obcích ČR pro rok 
2007 
Usnesení č. 595/2007 (22/4a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o vyhlášení soutěže „CESTY MĚSTY“ – zklidňování dopravy ve městech a obcích 
ČR pro rok 2007. 
II. Souhlasí 
s přihlášením stavby: „Cyklostezka a chodník Podskalí, Strakonice“ dle podmínek soutěže 
„CESTY MĚSTY“.  
III. Pov ěřuje 
vedoucí majetkového odboru města zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s účastí 
města Strakonice v předmětné soutěži. 
 
5)  Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 027 v domě č.p. 988, ul. Ellerova, Strakonice I 
Usnesení č. 596/2007 (22/4a) 
Rada města po projednání 
Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit informaci o volné bytové jednotce č. 027, č.p. 988, ul. 
Ellerova ve Strakonicích o velikosti 1+1 ( výměra b.j. 54,48 m2 ) na úřední desce a ve 
Zpravodaji města Strakonice. 
 
6)  Pavel Jánský, Strakonice – vyjádření z titulu majitele sousedního pozemku 
Usnesení č. 597/2007 (22/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 1371/99, p.č. 1371/48, p.č. 1371/112, p.č. 1557 
v k.ú. Strakonice se stavbou  rodinného domu „Šárka“ na pozemku p.č. 1371/47 v k.ú. 
Strakonice – lokalita Jezárky.   (Pozemek je řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní.) 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
 
 



 6

1) Informace a realizaci majetku ČR - ÚZSVM - převod části pozemku   p.č. 393/1 v k.ú. 
Strakonice 
Usnesení č. 598/2007 (22/4b) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s převodem části pozemku p.č. 393/1 v k.ú. Strakonice  z ČR -ÚZSVM do vlastnictví 
soukromých osob (část pozemku, kde se nachází chodník podél bloku bytných domů v ul. 
Mírová  a sušáky na prádlo).  
           
2) Žádost o souhlas se stavbou telefonní přípojky – vyjádření z titulu majitele 
sousedního pozemku 
Žadatel: Telefónika O2 CR, a.s.,Olšanská 55/5, Praha 3 
V zastoupení: PIK Písek, Na Houpačkách 624, 397 01 Písek  
Usnesení č. 599/2007 (22/4b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. dle KN st. 235 v k.ú. Strakonice se stavbou 
přípojky telefonu k objektu v Lidické ul. č.p. 1081 ve Strakonicích na pozemcích p.č. dle KN 
591/1 a p.č. dle KN st.3371/1 vše v k.ú. Strakonice.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  

 
3) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Mikoláše Alše p.č. dle KN 1371/112 a 
p.č. dle KN 1557 v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. 
dle KN 1371/47 v k.ú. Strakonice z důvodu novostavby rodinného domu na pozemku 
p.č.dle KN 1371/47 v k.ú Strakonice. 
Žadatel: manželé Janských , 386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 600/2007 (22/4b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Mikoláše Alše  p.č. dle KN 1371/112 a p.č. dle KN 
1557 v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 1371/47 
v k.ú. Strakonice. 
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců 
inženýrských sítí.  

    
4) Veřejná zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách 
na dodavatele stavby „Strakonice – prvky pasivní protipovodňové ochrany centra“ 
Usnesení č. 601/2007 (22/4b) 
Rada města v souvislosti s realizací stavby „Strakonice – prvky pasivní protipovodňové 
ochrany centra“ 
I. Ruší 
výzvu o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavby „Strakonice – prvky pasivní 
ochrany centra“ vyhlášenou v souladu s usnesením Rady města Strakonice č 159/2006 ze dne 
21.12.2006. 
II. Rozhodla 
zaslat novou výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Strakonice – prvky pasivní 
protipovodňové ochrany centra“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto 
dodavatelům: 

1. H+T s.r.o., Komenského 373, 386 01 Strakonice 
2. PROTOM Strakonice, s. r. o., Písecká 290, 386 01 Strakonice  
3. TEKTON CZ s.r.o., Slovenská 695, 387 01 Volyně 
4. Vacík Milan, Kr. Jiřího z Poděbrad 842, 386 01 Strakonice 
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5. ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice 
III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s přihlášením 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na realizaci stavby: „Strakonice – prvky 
pasivní protipovodňové ochrany centra“. 
IV. Jmenuje 
členy a předsedu hodnotící komise ve složení: 

1. předseda  Ing. Karel Vlasák 
2. člen  Ing Jana Narovcová  
3. člen Ing.Eva Předotová 
4. člen pan Václav Šrámek 
5. člen Ing. Miloš Haiser 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník PhDr. Říhová Ivana 
2 náhradník člen Ing. Oldřich Švehla  
3 náhradník Ing. Martin Škoda 
4  náhradník Ing. Roudnická Hana  
5 náhradník Ing. Lukáš Srb 

V. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkovému zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
            
5) Společenství vlastníků domu 1. máje čp. 1136, Strakonice – žádost o bezplatné užívání 
pozemku  
Usnesení č. 602/2007 (22/4b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezplatným užíváním části  pozemku p.č. 787/1  v k.ú.  Strakonice, jež je v majetku města 
Strakonice, za účelem vybudování a zřízení    staveniště   v  souvislosti    s realizací stavby 
fasády panelového domu čp. 1136,  1. máje Strakonice a to po dobu 3 měsíců. 
Stavební úpravy budou rozděleny do dvou etap: 
- jižní polovina domu od 2.5. do 15.6.2007 
- severní polovina domu od 16.6. do 31.7.2007 
Pozemek bude protokolárně předán Společenství vlastníků jednotek 1.máje čp. 1136, 
Strakonice a po dokončení stavby bude opět protokolárně předán zpět Městu Strakonice.         
Po celou dobu realizace stavby bude pozemek udržován v čistotě.  
Při dalším užívání  pozemku bude postupováno dle pravidel pro zábor veřejného prostranství.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
 
1. Bytová jednotka č. 032, ul. Ellerova, č.p. 988, Strakonice RM č 501/2007, 070321 
Usnesení č. 603/2007 (22/4c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu b.j. 1+1, č.b. 032, ve 2. podlaží domu č.p. 988, ul. Ellerova, 
Strakonice s pí Jaroslavou Jedličkovou, Strakonice, s cenovou nabídkou 100.000,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
   
2. Změna podmínek - usnesení RM č. 281/2007 ze dne 31.1.2007   
Usnesení č. 604/2007 (22/4c) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí a konstatuje: 
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vyjádření stavebního úřadu, který nevyžaduje změnu užívání nebytových prostorů v č.p. 772 
v ul Poděbradova (nájemce Ing. Ivan Hrdlička ) – není proto nutné v tomto bodě naplnit 
usnesení RM č. 281/2007 ze dne 31.1.2007 
  
5. Rozšíření VISO systému města /Modlešovice/ 
Usnesení č. 605/2007 (22/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s dodávkou zařízení pro vybudování převaděče 80 MHz pro městskou část Modlešovice a 
Hajská na budově bývalé školy na Podsrpu čp.30 
II. Souhlasí 
s  uzavřením smlouvy mezi Městem Strakonice a  firmou VEGACOM, a.s., Šenovská 30/434, 
Praha 8 – Ďáblice na jeho instalaci za cenu  103 039,00 Kč (včetně DPH). 
III. Pov ěřuje 
starostu města Ing.Pavla Vondryse  podpisem smlouvy            
 
6. Vyhodnocení elektronicky zadané zakázky na zakoupení 1 ks barevného kopírovacího  
stroje, smlouva s firmou Saiko servis  
Usnesení č. 606/2007 (22/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
vyhodnocení zakázky. 
II. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy  s firmou SAIKO servis, Na Sadech 7, 370 01 České Budějovice 
na 1 ks barevného kopírovacího stroje pro odbor rozvoje MÚ Strakonice v celkové ceně 
130.800,- Kč.  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy. 
 
7. Převod kompetencí z RM na odbory, organizace 
Usnesení č. 607/2007 (22/10) 
Rada města po projednání 
I. Ruší 
povinnost předkládat seznamy zadávaných tzv. malých zakázek přímo městem zřizovanou 
organizací. 
II. Schvaluje 
postup realizace dlouhodobého pronájmu majetku, který je svěřen do užívání na základě 
zřizovací listiny příspěvkovým organizacím: 
- majetkový odbor žádosti přijme, zpracuje, předloží majetkové komisi a následně RM   
  k projednání 
- v případě kladného stanoviska RM bude vyhlášen záměr na pronájem 
- majetkový odbor zpracuje došlé nabídky, předloží RM k projednání 
- v případě schválení v RM majetkový odbor zašle příslušné usnesení jednotlivým  
  příspěvkovým organizacím, které vypracují konkrétní nájemní smlouvy, v nichž budou  
  zapracovány podmínky usnesení RM 
- smlouvy budou následně předány k podpisům vedení města  
III. Schvaluje 
postup zadávání projektů většího rozsahu (investiční akce) příspěvkových organizací: 
- zadává majetkový odbor v koordinaci s jednotlivými zástupci příspěvkových organizací 
IV. Deleguje 
níže uvedené kompetence z RM na majetkový odbor: 
- SOUHLAS SOUSEDA (účastníka stav. řízení)  
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- běžné případy:  souhlas majetkového odboru po předložení vyjádření odboru rozvoje  
   oddělní úřadu územního plánování, který dodá žadatel 
 
- v nejasných případech (dle zvážení vedoucí majetkového odboru):  

 řeší majetková komise, následně Rada města  
 

- VŠEOBECNÉ USNESENÍ NA DODATKY K POJISTNÉ SMLOUV Ě 
-  přijetí všeobecného usnesení,  týkajícího se uzavření dodatků k pojistné smlouvě z důvodu 
změny stavu majetku (prodej a nákup movitého a nemovitého majetku,  nákup nového 
automobilu, prodej automobilu) 
- SOUHLAS SE ZÁSAHEM POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU DO 
POZEMKU V MAJETKU M ĚSTA 
- běžné případy:  souhlas majetkového odboru po předložení vyjádření odboru rozvoje  
   oddělní úřadu územního plánování, který dodá žadatel 
 
- v nejasných případech (dle zvážení vedoucí majetkového odboru):  

 řeší majetková komise, následně Rada města  
 

- STAVEBNÍ ÚPRAVY V BYTECH V MAJETKU M ĚSTA 
- běžné případy:  souhlas majetkového odboru po předložení vyjádření architekta města, 

který dodá žadatel 
 
- v nejasných případech (dle zvážení vedoucí majetkového odboru):  

 řeší majetková komise, následně Rada města  
 
- SJEZDY (souhlas z hlediska vlastníka pozemku) 
- běžné případy:  souhlas majetkového odboru za podmínky souhlasu odboru rozvoje 

(architekt, úz. plán)  
 
- v komplikovaných případech:  řeší majetková komise, následně Rada města (dle zvážení 

vedoucí majetkového odboru) 
 
- SMLOUVY O DÍLO    do výše 200.000,- Kč bez DPH na stavební práce, do výše 70.000,- 
Kč bez DPH na projekty (viz. pravidla pro zadávání VŘ) 
- podepsání v kompetenci vedoucí majetkového odboru 
V. Ukládá 
majetkovému odboru předkládat vydávaná stanoviska na poradách vedení města 
VI. Jmenuje 
dva zástupce Ing. Pavla Vondryse a Ing. Karla Vlasáka a jejich náhradníky RM PhDr. Ivanu 
Říhovou, MUDr. Choda, Mgr. Parkosovou, pí Žilákovou, Ing. Pavla a Ing. Tůmu. do 
výběrových  řízení vyhlašovaných zřizovanými organizacemi na celé funkční období. 
 
8. MěÚSS - smlouva o příspěvku za umístění občana v domově pro  seniory /Čejetice/ 
Usnesení č. 608/2007 (22/12) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření smlouvy mezi městem Strakonice a obcí Čejetice, o příspěvku  za umístění občanky 
p. Anny Míkové, Čejetice, do Domova pro seniory, Lidická 189, Strakonice  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o příspěvku za umístění občana    
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9. Změna velitele jednotky SDH Modlešovice   
Usnesení č. 609/2007 (22/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se změnou velitele jednotky SDH Modlešovice a to odstoupením dosavadního velitele Jan 
Lukeše a jmenováním pana Bohumila  Kuneše do této funkce. 
II Pověřuje  
starostu podpisem odvolání p. Jana Lukeše  a jmenování p. Bohumila Kuneše.  
 
10. Podněty ke zpracování změn závazné části územního plánu sídelního útvaru 
Strakonice 
Usnesení č. 610/2007 (22/8) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí informaci o tom, že podněty ke změnám územního plánu sídelního útvaru 
Strakonice předkládané k projednání ZM Strakonice dne 7. 3. 2007 v usneseních č. 42 až 
46/ZM/2007 budou projednávány v rámci nového územního plánu města Strakonice 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit informaci na zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
 
11. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Oslavy 640. výročí města Strakonice – 
reprezentativní propagační materiály“ 
Usnesení č. 611/2007 (22/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu SD/OGEI/241/07 v rámci Grantového programu 
Produkty a služby v cestovním ruchu, na projekt s názvem „Oslavy 640. výročí města 
Strakonice – reprezentativní propagační materiály“, mezi městem Strakonice (příjemcem) a 
Jihočeským krajem (poskytovatelem) finanční podpory ve výši 150.000,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
12. Smlouva o poskytnutí grantu na akci: „Vzpomínka na Christiana Battagliu a Karla 
Klostermanna“ 
Usnesení č. 612/2007 (22/16) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí    
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu s Nadací Jihočeské cyklostezky, na akci s názvem 
„Vzpomínka na Christiana Battagliu a Karla Klostermanna“, z důvodu nepříznivých 
podmínek stanovených pro finanční podporu. 
II. Pověřuje 
odbor rozvoje sdělením nesouhlasného rozhodnutí města Strakonice a zároveň odmítnutím 
grantových prostředků ve výši 12.000,- Kč poskytovateli grantu, tedy Nadaci Jihočeské 
cyklostezky  
 
13. Výzva - veřejná zakázka malého rozsahu - Rennerovy sady - ošetření vzrostlých 
stromů  
Usnesení č. 613/2007 (22/11) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
se zadáním revitalizačních prací na ošetření vzrostlých stromů v Rennerových sadech dle 
vypracovaného projektu Ing. Pavla Popely „ Revitalizace Rennerových sadů ve Strakonicích“ 
( květen 2005). 
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 nabídky ošetření vzrostlých stromů dle 
projektu, v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto zájemcům: 
 

1. BAOBAB - péče o zeleň s. r. o.,  Únětice 3, Horoměřice 252 62 
2. ČSOP Vlašim, Podblanické ekocentrum, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim 
3. Ing. Pavel Wágner, Ing.Marek Žďárský- Arbonet Praha, Šanovská 1573/4, Horní 

Počernice, Praha 9, 193 0 
4. Kamil Franc, Arch. Dubského 976, 386 01 Strakonice 
5. Milan Hos, Sedliště 8, 389 01 Vodňany 

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

1. předseda  Ing. Jaroslav Brůžek 
2.  člen  Ing. Ondřej Feit 
3.  člen  Ing. Miroslav Šobr 
4.  člen  Ing. Jana Narovcová  
5.  člen  Ing. Karel Vlasák 
 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1.  náhradník Ing. Lucie Klimešová 
2.  náhradník Ing. Anna Sekyrová  
3.  náhradník Ing. Zdeněk Raffel 
4. náhradník Ing. Oldřich Švehla  
5. náhradník PhDr. Ivana Říhová 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru životního prostředí zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou 
k podání nabídky. 
 
14. Okresní nemocnice Strakonice – prominutí nájmu 
Usnesení č. 614/2007 (22/17) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku na úhradu nákladů na pronájem sálu  v  prostorách Kulturního domu 
ve Strakonicích dne 10.5.2007 za účelem konání nadregionální konference sester ke „Dni 
ošetřovatelství“ve výši  7.300,- Kč. Bude hrazeno z příspěvků na sociální oblast. 
 
15. Odměna ředitelky MŠ Čtyřlístek  
Usnesení č. 615/2007 (22/18) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
udělení odměny ředitelce MŠ Čtyřlístek k životnímu jubileu. 
 
16. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města o veřejném pořádku, ochraně ŽP 
a vzhledu města 
Usnesení č. 616/2007 (22/19) 
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Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného pořádku 
a) 24. dubna 2007 – 24. dubna 2008 – reprodukovaná hudba – diskotéka Hvězda, 
Mlýnská 1081, Strakonice - pořádá Kuba Libor, Strakonice, každou středu  
od 22,00 hodin do 3,00 hodin následujícího dne.  
b) 1. dubna 2007 – 1. dubna 2008 – restaurace Jiskra, Dukelská 37, Strakonice – 
reprodukovaná hudba – provozuje pí. Jaroslava Kůgelová denně od 22,00 hodin do 4,00 hodin 
následujícího dne. 
c)  1. dubna 2007 – 1. dubna 2008 – kavárna Kafíčko, Palackého náměstí 102, Strakonice –      
reprodukovaná hudba – provozuje p. Josef Kašpar denně od 22,00 hodin do 2,00 hodin 
následujícího dne. 
d) 1. dubna 2007 – 1. dubna 2008 – Restaurace U Vlků, Husova 355, Strakonice – 
reprodukovaná hudba – provozuje p. Pavel Vlček denně od 22,00 hodin do 3,00 hodin 
následujícího dne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys              Ing. Karel Vlasák    
        starosta                           místostarosta 
 
 
 
 
 
  


