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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 26. jednání Rady města Strakonice 

konaného 30.5.2007 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     5 členů RM : 

       Ing. Vlasák - místostarosta  
       PhDr. Říhová - místostarostka 

                    členové RM: pí Žiláková, MUDr. Chod, Ing. Pavel 
        Ing. Tůma – tajemník 
 
Omluveni:  Ing. Vondrys – starosta, Mgr. Parkosová 
         
 
Program: 
 
 
  1. MěÚSS - ukončení ubytování v AD 

             Usnesení č. 747/2007 
  2. Účast v projektu Strategické řízení municipalit ČR k udržitelnému rozvoji (s důrazem na  
      environmentální vzdělávání) 

 Usnesení č. 748/2007 
  3. Strategický plán rozvoje města Strakonice na období 2007 – 2013 

 Usnesení č. 749/2007 
  4. Dodatek č.2 Smlouvy o dílo č. 06-328 na zpracování „Strategického plánu rozvoje města  
      Strakonice“ 

 Usnesení č. 750/2007 
  5. Členský příspěvek Svazku obcí dolního Pootaví 

 Usnesení č. 751/2007 
  6. Hospodaření města a jím zřízených a založených organizací za  rok 2006 

 Usnesení č. 752/2007 
  7. Majetkové záležitosti 

       Usnesení č. 753/2007 – 770/2007 
  8. Rozpočtová opatření č. 35-43 

 Usnesení č. 771/2007 
  9. Zápis z pracovní schůzky k oslavám 640. výročí města 

 Usnesení č. 772/2007 
10. TS - rekonstrukce objektu Společenství s částí ve vlastnictví města Strakonice 

 Usnesení č. 773/2007 
11. Dohoda o zapůjčení databáze ZTP pro činnost obce s rozšířenou působností 

 Usnesení č. 774/2007 
12. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách a Smlouva o zařazení dítěte  
     k předškolnímu vzdělávání (poslední rok před zahájením povinné školní docházky – 
     předškolák)  v MŠ ve Strakonicích.  

 Usnesení č. 775/2007 
13. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města  

Usnesení č. 776/2007 
14. Jednací řád Rady města Strakonice 

             Usnesení č. 777/2007 
15. MěKS – schválení slev při krátkodobých pronájmech 

 Usnesení č. 778/2007 
16. Schválení uzavření smlouvy o příspěvku za umístění občana v domově pro seniory  
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 Usnesení č. 779/2007 
17. Dohoda o spolupráci měst Strakonice a Písku při budování společného psího útulku ve    
     Strakonicích 

 Usnesení č. 780/2007 
 
18. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu dotřiďovací linky opadů Písek Vydlaby  

 Usnesení č. 781/2007 
19. Zápis ze 4. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch – doprojednání bodu XI.  

 Usnesení č. 782/2007 
20. Návštěva  EP v Bruselu 

             Usnesení č. 783/2007   
    

Zahájení jednání 
26. jednání Rady města Strakonice zahájil pan místostarosta Ing. Karel Vlasák v 15:50 hodin. Pan 
místostarosta zkonstatoval, že jsou přítomni 4 členové RM, tudíž, že je usnášeníschopná. Úvodem RM 
projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
 
1. MěÚSS - ukončení ubytování v AD 
Usnesení č. 747/2007 (26/1)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
ukončení ubytování v Azylovém domě pana Imricha Császara, paní Lenky Čonkové, paní Petry 
Grundzové, paní Heleny Horváthové, paní Evy Kučavové, pana Jaroslava Loma, paní Kateřiny 
Pohlotkové, pana Vladimíra Procházky, paní Moniky Švecové, paní Pavlíny Vogelové. 

              
2. Účast v projektu Strategické řízení municipalit ČR k udržitelnému rozvoji (s důrazem na  
environmentální vzdělávání) 
Usnesení č. 748/2007 (26/2)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
v návaznosti na účast města Strakonice v Projektu Zdravé město (usnesením ZM Strakonice 
č.970/ZM/2006 – schválení členství v Národní síti Zdravých měst) spolupráci a účast v projektu 
Strategické řízení municipalit České republiky k udržitelnému rozvoji (s důrazem na environmentální 
vzdělávání). 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy o spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR za účelem zajištění 
realizace projektu „Strategické řízení municipalit České republiky k udržitelnému rozvoji“ 
III. Souhlasí 
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši 120 000,- Kč z kapitoly odboru rozvoje č. 296. 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit smlouvu k podpisu a pověřuje starostu jejím podpisem. 
V. Ukládá  
tajemníkovi a odboru rozvoje zajistit realizaci projektu. 
 
3. Strategický plán rozvoje města Strakonice na období 2007 – 2013 
Usnesení č. 749/2007 (26/3)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
vzít na vědomí informaci o stavu  přípravy Strategického plánu rozvoje města Strakonice na období 
2007 – 2013. 
 
4. Dodatek č.2 Smlouvy o dílo č. 06-328 na zpracování „Strategického plánu rozvoje města 
Strakonice“ 
Usnesení č. 750/2007 (26/4)  
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí   
s uzavřením Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 06-328 na zpracování „Strategického plánu rozvoje města 
Strakonice“ se společností RERA a.s. – Regionální rozvojová agentura jižních Čech, Husova 1847/5, 
370 01  České Budějovice. Předmětem dodatku je změna termínu plnění díla do 16. 1. 2008 (čl. II a V 
uzavřené Smlouvy o dílo) a dále změna platebních podmínek (č. IV uzavřené Smlouvy o dílo). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku smlouvy. 
 
5. Členský příspěvek Svazku obcí dolního Pootaví  
Usnesení č. 751/2007 (26/6)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit se zvýšením členského příspěvku Svazku obcí dolního Pootaví z 1,- Kč/obyvatele/rok na 3,-
Kč/obyvatele/rok s platností od r. 2008. Město Strakonice platí členský příspěvek za 1/3 obyvatel 
města dle aktuálního stavu počtu obyvatel. Výše členského příspěvku města Strakonice na r. 2008 
bude 23 824 Kč.  
 
6. Hospodaření města a jím zřízených a založených organizací za  rok 2006 
Usnesení č. 752/2007 (26/5)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí  závěrečný účet ročního  hospodaření města a jím zřízených  a založených organizací 
za   rok 2006. 
 
7. Majetkové záležitosti 
 
1) Žádost o pronájem garážového stání v domě Leknínová 1391, Strakonice 
Usnesení č. 753/2007 (26/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy na jedno garážové stání v bytovém domě Leknínová 1391 ve 
Strakonicích s následujícím  žadatelem  za níže  uvedených podmínek: 
- pan Robert Demeter,  Strakonice,  nájemní smlouva na 1 garážové stání bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 500,- Kč/měsíc za garážové stání.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné  smlouvy. 
 
2) Projektová dokumentace 
Usnesení č. 754/2007 (26/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním projektových prací na vypracování prováděcího projektu stavby: „Parkoviště na pozemku 
p.č. dle KN 190/1 v k.ú. Strakonice, ul. Na Stráži, Strakonice“. 
II. Souhlasí  
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“ na vypracování projektu 
rekonstrukce předmětné komunikace. 

            
3) Projektová dokumentace 
Prováděcí projektová dokumentace stavby: „Sanace požární nádrže p.č. dle KN 128  k.ú. 
Dražejov u Strakonic – Virt“ 
Usnesení č. 755/2007 (26/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním prováděcí projektové dokumentace stavby: „Sanace požární nádrže p.č. dle KN 128 k.ú. 
Dražejov u Strakonic – Virt“ dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města 
Strakonice. 
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II. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“ na vypracování projektu 
sanace požární nádrže. 
 
1) Jan Polata, Milevsko 399 01 – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 756/2007 (26/7a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemků p.č.  1371/112, p.č. 1371/1 a p.č. 1385 v k.ú. 
Strakonice   
výměra pozemků činí: 
plocha A cca 9000 m2 , 
plocha B cca 5000 m2 , 
plocha C cca 7000m2 , za podmínky dodržení regulačního plánu daného území s tím, že 
parkování bude řešeno v suterénu pod bytovými domy.   
Prodej předmětných pozemků  bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní za minimální cenu 
800,-Kč/m2, přičemž do 2 let od podpisu budoucí kupní smlouvy bude zahájena výstavba bytových 
domů a do 5 ti let od podpisu budoucí kupní smlouvy budou bytové domy zkolaudovány. 

            
2) Výběrové  řízení na  dodavatele  stavby  - rekonstrukce střechy ZŠ Dukelská    
Usnesení č. 757/2007 (26/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s doporučením  komise a  se zadáním zakázky „Rekonstrukce střechy tělocvičny  ZŠ Dukelská „ firmě  
Prima a.s., se sídlem ve Strakonicích,  za cenu  772 878,- Kč vč. DPH, termín dokončení k 31.7.2007. 
II. Souhlasí   
s uzavřením smlouvy a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Výběrové řízení na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
Usnesení č. 758/2007 (26/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na odkup dřevní hmoty se společností CHANA - DW  s.r.o. Zábrodí 120, 549 41 
Červený Kostelec, za uvedené ceny jednotlivých sortimentů :  
 

dřevina sortiment čep délka popis sortimentu m3 cena bez DPH cena celkem  

    cm m     Kč / m3  Kč   

smrk surové kmeny, špice 4 6 - 14   200 400  80 000   

  
pilařská kulatina 18 8 -14 

viz. Doporučená pravidla 
pro měření a třídění dříví v 
ČR 300  1000 300 000   

 
pilařské kulatina III. D 16 

4 
6 - 14 

tvrdá hniloba, souše, 
kůrovcové souše 150 650 97 500  

 
pilařské výřezy - 

kůrovec 18 8 - 14  100 700 70 000  

 vláknina  4 měkká hniloba, dutiny 250 450 112 500  

borovice surové kmeny, špice 4 6 - 14   10  350  3 500  

modřín surové kmeny, špice 4 6 - 14   10  350  3 500  
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III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Uvolněná b.j. 3+1, č.b. 014, v č.p. 1229, ul. Mládežnická, Strakonice I – nájem b.j. pro MUDr. 
Dušana Poulíčka a MUDr. Leonu Brzákovou 
Usnesení č. 759/2007 (26/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 3+1, výměra bytu činí 69,40 m2, č.b. 014, v domě č.p. 
1229, ul. Mládežnická, Strakonice I s MUDr. Dušanem Poulíčkem a MUDr. Leonou Brzákovou, 
Strakonice za podmínky, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku s možností 
prodloužení nájmu bytu vždy o jeden rok, přičemž k prodloužení doby nájmu dojde na základě 
doložení obou nájemců potvrzení o trvání pracovního poměru v Nemocnici Strakonice, a.s.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Alena a Lumír Marouškovi, Strakonice – žádost o odkoupení bytu   
Usnesení č. 760/2007 (26/7a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s prodejem b.j. č. 005, č.p. 449, ul. Luční o velikosti 2+1 ( výměra bytu 62,00 m2 ) včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku ve Strakonicích manželům Aleně a 
Lumírovi Marouškovým za cenu dle znaleckého posudku, která činí 602.470,- Kč. 
II. Doporu čuje ZM  
pověřit starostu města podpisem kupních smluv. 
 
7)  Příspěvek na označení Otavské cyklistické cesty 
Usnesení č. 761/2007 (26/7a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o značení Otavské cyklistické cesty. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku pro Nadaci Jihočeské cyklostezky v souvislosti s označením  Otavské 
cyklistické cesty na katastrálním území Strakonice, Dražejov u Strakonic, Hajská. Příspěvek ve výši 
17.720,- Kč.  
III. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města Strakonice.  
 
8) Žádost o souhlas s uložením teplovodní přípojky  na pozemku v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 359/9 v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti s přípravou stavby „Teplovodní přípojka 
pro RD č.p. 146, ul. Pohraniční Stráže ve Strakonicích“.  
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59, 386 43 Strakonice  
Usnesení č. 762/2007 (26/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uložením teplovodního přípojky na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 359/9 v k.ú. 
Přední Ptákovice, pro připojení rodinného domu č.p. 146  v ul. Pohraniční Stráže ve Strakonicích, dle 
sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 
9) Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemku ve vlastnictví  města p.č. dle KN 1336/2 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Dražejov, Otavská – 
rozšíření NN pro p. Lacinu“ .                                      
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice  
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katovická 175/I, 386 01 Strakonice – 
projektová kancelář elektro.  
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Usnesení č. 763/2007 (26/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemku ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 1336/2 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic, v souvislosti se  stavbou „Dražejov, Otavská – rozšíření NN pro p. Lacinu“, dle 
sazebníku.  
Souhlas je podmíněn nedotčením  stavební konstrukce nově vybudované cyklostezky na pozemku  p.č. 
dle KN 1336/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

    
10) Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemku ve vlastnictví  města p.č. dle KN 1320/2 v k.ú. 
Strakonice v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Strakonice, Lidická – úprava NN, č.p. 
156“ .                                      
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice  
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katovická 175/I, 386 01 Strakonice – 
projektová kancelář elektro.  
Usnesení č. 764/2007 (26/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemku ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 1320/2 v k.ú. 
Strakonice, v souvislosti se  stavbou „Strakonice, Lidická – úprava NN, č.p. 156“,  dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

    
11) Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemku ve vlastnictví  města p.č. dle KN 574/6 v k.ú. 
Strakonice v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Strakonice - Svojsíkova – rozšíření 
NN“ .                                      
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice  
V zastoupení: UNIELEKTRO Strakonice s.r.o.  Radošovice 149, 386 01 Strakonice – projektování 
elektrických zařízení.  
Usnesení č. 765/2007 (26/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemku ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 574/6 v k.ú. 
Strakonice, v souvislosti se  stavbou „Strakonice - Svojsíkova – rozšíření  NN“,  dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

    
12) Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemku ve vlastnictví  města p.č. dle KN 595/14 v k.ú. 
Nové Strakonice v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Strakonice - Volyňská – 595/14 
– připojení pro trafiku“ .                                      
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice  
V zastoupení: UNIELEKTRO Strakonice s.r.o.  Radošovice 149, 386 01 Strakonice – projektování 
elektrických zařízení.  
Usnesení č. 766/2007 (26/7a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemku ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 595/14 v k.ú. Nové 
Strakonice, v souvislosti se  stavbou „Strakonice - Volyňská – 595/14 – připojení pro trafiku“,  dle 
sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

  
13) Upgrade sítě Strakonice – I. etapa 
Žadatel: UPC ČR, a.s., Závišova 5, 140 00 Praha 4. 
V zastoupení: AB one s.r.o., Starolázeňská 291/5, 159 00 Praha 5. 
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Usnesení č. 767/2007 (26/7a)  
Rada města po projednání v souvislosti s realizací stavby: Upgrade sítě Strakonice – I. etapa. 
I. Nesouhlasí 
s uložením   optického kabelu UPC dle projektové dokumentace  k územnímu řízení na akci: Upgrade 
sítě Strakonice – I. etapa.  
II.Ukládá 
majetkovému odboru podat odvolání k územnímu rozhodnutí na stavbu o umístění stavby 
„Rekonstrukce stávající síte UPC ČR, a.s., a výstavba nových pilířů pro umístění technologie – I. 
etapa“ .                         
 
14) Upgrade sítě Strakonice – II. etapa 
Žadatel: UPC ČR, a.s., Závišova 5, 140 00 Praha 4. 
V zastoupení: AB one s.r.o., Starolázeňská 291/5, 159 00 Praha 5. 
Usnesení č. 768/2007 (26/7a)  
Rada města po projednání v souvislosti s realizací stavby: Upgrade sítě Strakonice – II. etapa. 
I. Nesouhlasí 
s uložením   optického kabelu UPC dle projektové dokumentace  k územnímu řízení na akci: Upgrade 
sítě Strakonice – II. etapa.  
II.Ukládá 
majetkovému odboru podat odvolání k územnímu rozhodnutí na stavbu o umístění stavby 
„Rekonstrukce stávající síte UPC ČR, a.s., a výstavba nových pilířů pro umístění technologie – II. 
etapa“ .                         
 
15) Upgrade sítě Strakonice – III. etapa 
Žadatel: UPC ČR, a.s., Závišova 5, 140 00 Praha 4. 
V zastoupení: AB one s.r.o., Starolázeňská 291/5, 159 00 Praha 5. 
Usnesení č. 769/2007 (26/7a)  
Rada města po projednání v souvislosti s realizací stavby: Upgrade sítě Strakonice – III. etapa. 
I. Nesouhlasí 
s uložením   optického kabelu UPC dle projektové dokumentace  k územnímu řízení na akci: Upgrade 
sítě Strakonice – III. etapa.  
II.Ukládá 
majetkovému odboru podat odvolání k územnímu rozhodnutí na stavbu o umístění stavby 
„Rekonstrukce stávající síte UPC ČR, a.s., a výstavba nových pilířů pro umístění technologie – III. 
etapa“ .                         
 
16) Otevřené řízení dle zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadání 
podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby: ,,Rekonstrukce sportovního areálu – atletický 
ovál , Strakonice – Sídliště .“ 
Usnesení č. 770/2007 (26/7a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení zadávacího řízení na realizaci stavby: ,,Rekonstrukce sportovního 
areálu – atletický ovál , Strakonice – Sídliště .“ 
Pořadí firem a cena včetně DPH: 
1 . SWIETELSKY stavební s.r.o.,Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED  , Pražská č.p.   495, 370 
04 České Budějovice 
Výše nabídkové ceny:  14 763 404  Kč  s  DPH 
2.  PRAGOSPORT  a.s. Na Ořechovce 579/6, 162 00 Praha 
 Výše nabídkové ceny: 14 984 133  Kč  s  DPH 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou SWIETELSKY stavební s.r.o.,Odštěpný závod Dopravní 
stavby STŘED  , Pražská č.p.   495, 370 04 České Budějovice na zhotovení stavby ,,Rekonstrukce 
sportovního areálu – atletický ovál , Strakonice – Sídliště .“ 
za cenu : 14.763.404,- Kč včetně DPH , s termínem realizace 60 dnů od podpisu smlouvy . 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
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8. Rozpočtová opatření č. 35-43 (26/9) 
Usnesení č. 771/2007  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje   
změnu rozpočtu  o: 
RO  č. 35  ve výši  1 672 000,-  Kč 
Zpětná dotace ze státního rozpočtu na akci Domov důchodců, Strakonice, Lidická 189. 
O tuto částku se sníží použití prostředků minulých let. 
II.  Doporu čuje ZM  
schválení změny rozpočtu o: 
RO  č. 36 ve výši   600 000,-  Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „Oprava elektroinstalace v ZŠ F. L. Čelakovského“, která se 
nebude v roce 2006 realizovat, na akci „Výměna prosklené stěny v ZŠ Poděbradova“. Jedná se o 
hlavní vchod do školy – vstupní stěnu s dveřmi. Stávající stěna je z jednoduchého skla, dveře netěsní, 
dochází k velkým tepelným ztrátám. 
RO  č. 37 ve výši   500 000,-  Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „Oprava elektroinstalace v ZŠ F. L. Čelakovského“, která se 
nebude v roce 2006 realizovat, jako rezervu na případné nutné opravy budov v majetku města. 
RO  č. 38 ve výši   600 000,-  Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „Strakonický hrad SO 04 – ZUŠ“, která je před dokončením a 
dojde k úspoře finančních prostředků, na akci „Strakonický hrad – SAFARI“. Jedná se o výběh pro 
chov zvěře v hradním příkopu – oplocení, zemní práce, travní porost. 
RO  č. 39 ve výši   1 100 000,-  Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „Strakonický hrad SO 04 – ZUŠ“, která je před dokončením a 
dojde k úspoře finančních prostředků, na akci „Strakonický hrad – SO 13“. Jedná se o stavební úpravy 
objektu u západní brány, které  řeší zázemí pro správce hradu – sociální zařízení, kancelář – dílna, 
sklad (viz Příloha č. 1). 
RO  č. 40 ve výši   1 220 000,-  Kč 
Navýšení finančních prostředků základním školám ve Strakonicích (ZŠ Dukelská 320 tis. Kč,  
ZŠ Poděbradova 300 tis. Kč, ZŠ a MŠ Povážská 300 tis. Kč, ZŠ F.L. Čelakovského 300 tis. Kč)  na  
náklady spojené s připojením základních škol  k internetu v rámci metropolitní sítě města (nutné 
doplnění hardwaru - serverů a dokoupení softwaru) (viz. Příloha č. 2). 
Rozpočtové opatření bude kryto:  částka  1 150 000,- Kč z dotací od obcí, zbývající část ve výši 70 
000,- Kč z přijatých pokut a sankcí. 
RO  č. 41 ve výši   23 500 000,-  Kč 
Navýšení finančních prostředků na dofinancování stavby „Železniční most na trati České Budějovice – 
Plzeň“. Jedná se o podchod pod tratí u ČZ ve Strakonicích (viz. Příloha č. 3). Ve schváleném rozpočtu 
je již na tuto akci schválena částka 15 mil. Kč. 
Rozpočtové opatření bude kryto:  16 500 000,- Kč z akce přístavba MěÚ (nebude v roce 2007 
realizováno), 5 000 000,- Kč z akce realizace parku Jezárka (nebude v roce 2007 realizováno),  
1000 000,- Kč z příjmů za prodej teplovodu, 1 000 000,- Kč z prostředků minulých let. 
RO  č. 42 ve výši   557 000,-  Kč 
Navýšení dotace TJ ČZ Strakonice na akci „Zastřešení házenkářského hřiště Strakonice“ z důvodu 
provedení nezbytných víceprací (viz. Příloha č. 4). 
Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let. 
RO  č. 43  ve výši   4 300 000,-  Kč 
Navýšení finančních prostředků na dofinancování akce „Rekonstrukce atletické dráhy a sektorů pro 
technické disciplíny Strakonice“. Z výběrového řízení vzešla cena   14 763 404,- Kč   
Schválený rozpočet na uvedenou akci včetně projektové dokumentace činí 10 575 000,- Kč (z toho 
grant KÚ 5 500 000,- Kč, zdroje města 5 075 000,- Kč). 
Rozpočtové opatření bude kryto přesunem finančních prostředků z akce „Regenerace sídlišť“.  
III Ukládá: 
odboru finančnímu schválené RO č. 35 provést a předložit na nejbližším zasedání ZM, RO č. 36 - 43 
předložit ke schválení na nejbližším  zasedání ZM.  
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9. Zápis z pracovní schůzky k oslavám 640. výročí města 
Usnesení č. 772/2007 (26/8)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z jednání pracovní skupiny k 640. výročí města ze dne 15. 5. 2007. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na tisk reprezentativní publikace o městě Strakonice s firmou Dragon – 
Press s.r.o, se sídlem v Klatovech, za celkovou cenu Kč 433 650,- vč. DPH při nákladu 3 000 ks  
(144,55,-Kč/kus). 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
10. TS - rekonstrukce objektu Společenství s částí ve vlastnictví města Strakonice 
Usnesení č. 773/2007 (26/10)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s výměnou oken a rekonstrukcí střechy ve Společenství domu čp. 13,16,67,151 a 330, ul. Tovární, 
Strakonice, a s navýšením částky do fondu oprav ve výši 21,- Kč/m2 plochy bytu. 
 
11. Dohoda o zapůjčení databáze " Základní technické popisy" (ZTP) pro činnost obce 
s rozšířenou působností 
Usnesení č. 774/2007  (26/11) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
Dohodu o zapůjčení databáze "Základní technické popisy" (ZTP) pro činnost obce s rozšířenou 
působností mezi Městem Strakonice a Českou republikou – Ministerstvem dopravy. 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem Dohody o zapůjčení databáze „Základní technické popisy“ (ZTP). 
 
13. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách a Smlouva o zařazení dítěte 
 předškolnímu vzdělávání (poslední rok před zahájením povinné školní docházky –   předškolák)  
v MŠ ve Strakonicích.  
Usnesení č. 775/2007 (26/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách  mezi městem Strakonice a 
obcí Milejovice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání (poslední rok před zahájením 
povinné školní docházky – předškolák) v mateřské škole ve Strakonicích mezi městem Strakonice a 
obcemi Chrášťovice, Milejovice. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem těchto smluv. 
 
14. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města  
Usnesení č. 776/2007 (26/14) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného pořádku 
a) Sobota 15. září 2007 – svatební oslava – živá hudba, kapela Scéna – SOU Zvolenská 934, 386 
01 Strakonice - pořádá Marie Hromádková, 386 01 Strakonice, od 22,00 hodin do 24,00 hodin.  
 
14. Jednací řád Rady města Strakonice 
Usnesení č. 777/2007 (26/15) 
Rada města po projednání 
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I. Bere na vědomí  
platný Jednací řád Rady města Strakonice 
 
15. MěKS  - schválení slev při krátkodobých pronájmech 
Usnesení č. 778/2007 (23/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezúplatným poskytováním prostor spravovaných MěKS Strakonice, a to městu Strakonice, jeho 
organizační složce a organizacím zřizovaným městem.Všechny ostatní subjekty budou platit nájem  a 
služby s ním spojené v plné výši. 
 
16. Schválení uzavření smlouvy o příspěvku za umístění občana v domově pro seniory Usnesení 
č. 779/2007 (25/6) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření smlouvy mezi městem Strakonice a městysem Radomyšl, o příspěvku  za umístění občanky 
pí Marie Hřebejkové, bytem Podolí 19, 387 31 Radomyšl, do Domova pro seniory, Rybniční 1282, 
Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o příspěvku za umístění občana.    
 
17. Dohoda o spolupráci měst Strakonice a Písku při budování společného psího útulku ve 
Strakonicích 
Usnesení č.780/2007 (25/13) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit se zněním Dohody měst Strakonice a Písek o společném postupu v oblasti výstavby 
a provozování psího útulku pro opuštěné psy.  
II. Doporu čuje ZM 
s  navýšením ceny na vybudování psího útulku na celkovou částku 5.617 tis.včetně DPH, která bude 
hrazena z 50 % městem Strakonice. 
 
18. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu dotřiďovací linky opadů Písek Vydlaby  
Usnesení č. 781/2007 (25/15) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu dotřiďovací linky odpadů 
 
19. Zápis ze 4. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch – doprojednání bodu XI. Usnesení č. 
782/2007 (25/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s návštěvou partnerského města Bad Salzungen ( 12.-16.7.2007) delegace ve složení: Ing. Vlasák, 
PhDr. Říhová, Ing. Pavel, MUDr. Chod, Ing. Tůma, Ing. Řeřábková, pí Žiláková, sl. Kůsová,  sl. 
Synková. 
 
20. Návštěva  EP v Bruselu 
Usnesení č. 783/2007  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s návštěvou místostarosty, Ing. Karla Vlasáka, EP v Bruselu ve dnech  5.- 8.6.2007, mimo ČR 
6.-7.6.2007.  
 
Ing. Karel Vlasák               PhDr. Ivana Říhová 
   místostarosta                                                                          místostarostka 
 
 


