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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 64. jednání Rady města Strakonice 
konaného 21.5.2008 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:     6 členů RM :  

Ing. Vondrys – starosta 
                          Ing. Vlasák - místostarosta  

PhDr. Říhová – místostarostka  
              členové RM: MUDr. Chod, Mgr. Parkosová,  pí Žiláková 

                       Ing. Tůma – tajemník 
   Mgr. Tůmová - PR 
 
 
Omluveni:   Ing. Pavel 
 
Program: 
 
1. Podpora „Evropského dne bez aut“, zapojení města Strakonice do „Evropského týdne mobility“ s 
mottem „Čistý vzduch všem“ a podepsání Charty 2008. 

            Usnesení č. 1971/2008  
2. MěÚSS: A/ Ubytování v AD 
                        Usnesení č. 1972/2008  

     B/ Prodloužení ubytování v AD 
            Usnesení č. 1973/2008  

3. ZŠ F.L.Čelakovského – jmenování zástupce do komise pro VŘ                
            Usnesení č. 1974/2008  

4. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v MŠ a Smlouva o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání 
(poslední  rok před zahájením povinné školní docházky – předškolák) v mateřské škole ve 
Strakonicích              

            Usnesení č. 1975/2008  
5. Veřejné provozování hudebních děl - Májové bruslení města    
                     Usnesení č. 1976/2008 
6. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č.9/2006 

            Usnesení č. 1977/2008  
7. Majetkové záležitosti 

   Usnesení č. 1978/2008 – 1983/2008 
8. Možnosti umístění kontejnerů na tříděný odpad v okolí strakonického hradu 

          Usnesení č. 1984/2008  
9. Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo č. 05-299 na zpracování žádosti o podporu z Fondu soudržnosti 
EU pro  projekt „Strakonice – intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace“ 

            Usnesení č. 1985/2008  
10. Zápis z 5. jednání Komise pro sport 

            Usnesení č. 1986/2008  
11. Nadační fond Gaudeamus, Gymnázium Cheb – darovací smlouva 

            Usnesení č. 1987/2008  
12. Jirotka  - použití znaku města na www stránkách                                       
                   Usnesení č. 1988/2008 
13. Klub třetí armády Plzeň – poskytnutí příspěvku 

            Usnesení č. 1989/2008 
14. Použití části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů 

            Usnesení č. 1990/2008 
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Zahájení:  
64. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:40 hodin v kanceláři 
starosty, s ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala 
a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. Podpora „Evropského dne bez aut“, zapojení města Strakonice do „Evropského týdne 
mobility“ s mottem „ Čistý vzduch všem“ a podepsání Charty 2008. 
Usnesení č. 1971/2008 (64/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s finanční podporou Evropského dne bez aut uhrazením nákladů na bezplatný provoz MHD jeden 
v týdnu od 16.9.2008 do 22.9.2008 ve výši 10 000 Kč.   
II. Souhlasí 
se zapojením města Strakonice do celoevropské akce „Evropský týden mobility“ s mottem „Čistý 
vzduch všem“. 
III. Pov ěřuje   
starostu města podpisem Charty 2008. 
 
2. MěÚSS: 
A/ Ubytování v AD 
Usnesení č. 1972/2008 (64/4)  
Rada města po projednání 
I.Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Vlastimila Hajného v období od 12. 5. 2008 do 31. 8. 2008. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu od  
12. 5. 2008 do 31. 8. 2008. 
III. Pov ěřuje    
ředitelku MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
B/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 1973/2008 (64/5)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Jaroslava Irdzy, paní Izabely Grundzové, pana 
Josefa Pitelky, pana Jiřího Barčáka, paní Evy Pleskačové, pana Vladimíra Procházky na dobu určitou 
od 1. 6. do 31. 7. 2008  
II. Nesouhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě paní Olgy Platzerové na dobu určitou od 1. 6. do 31. 7. 
2008  
III. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na dobu 
určitou od 1. 6. do 31. 7. 2008 
IV. Pověřuje    
ředitelku MěÚSS Strakonice  podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence 
 
3. ZŠ F.L.Čelakovského – jmenování zástupce do komise pro VŘ                
Usnesení č. 1974/2008 (64/10)  
Rada města po projednání 
 
 
I. Jmenuje 
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za město Strakonice PhDr. Ivanu Říhovou a Ing. Libuši Řeřábkovou členy a Bc. Miluši Vackovou a 
Stanislavu Broulimovou náhradníky výběrové komise na zakázku: vybavení jedné učebny pro výuku 
jazyků včetně montáže. 
Výběrové řízení proběhne dne 24.6.2008 v 9,00 hod. 
 
4. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v MŠ a Smlouva o zařazení dítěte k předškolnímu 
vzdělávání (poslední  rok před zahájením povinné školní docházky – předškolák) v mateřské 
škole ve Strakonicích              
Usnesení č. 1975/2008 (64/11)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách  mezi městem Strakonice a 
obcí Hosty. 
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 
obcí Hosty. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem těchto smluv. 
 
5. Veřejné provozování hudebních děl – Májové bruslení města 
Usnesení č. 1976/2008 (64/12)  
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností Intergram - 
nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, o. s. 
Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci akce: Májové bruslení městem spojené se slavnostním 
otevřením in-line dráhy pořádané městem Strakonice dne 16. 5. 2008. Autorská odměna činí 143,- Kč 
(včetně DPH). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění.  
 
6. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 1977/2008 (64/13)  
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného pořádku na 
23. 5. – 16. 8. 2008 (pátek, sobota) – country - živá hudba  – Restaurace Pizzerie U Papeže, 386 01 
Strakonice – pořádá Marie Sedláčková, Sušice - od 22:00 hodin do 24:00 hodin 
 
7. Majetkové záležitosti 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1) Pronájem garáže v areálu čp. 772 Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích  
Usnesení č. 1978/2008 (64/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garáže o výměře 24 m2, v části „A“ objektu   č.p. 772 ul. 
Poděbradova  ve Strakonicích s následujícím žadatelem za níže uvedených podmínek: 
- pan Petr Brejcha, Strakonice, pronájem garáže za účelem garážování osobního vozidla, za nájemné 
ve výši 5.000,- Kč/ročně, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3  
měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
2) Pronájem nebytových prostorů v objektu Kosmonautů 1266, Strakonice  
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Usnesení č. 1979/2008 (64/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájmem tělocvičny o výměře 53 m2 a šatny o výměře 21,40 m2 v objektu Kosmonautů 1266 ve 
Strakonicích následující  žadatelce, za níže uvedených podmínek: 
- Hana Dražďáková, Strakonice, pronájem od září 2008 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce, za účelem využití prostorů pro cvičení metody Pilates, nájemné ve výši 100,- Kč/hod. 
v tělocvičně  a  40,- Kč/den v šatně. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
3) Výběrové řízení na dodavatele prováděcí projektové dokumentace stavby „Revitalizace 
sídliště Mír – náměstí, Strakonice“ 
Usnesení č. 1980/2008 (64/1)  
Rada města v souvislosti s realizací stavby „Revitalizace sídliště Mír – náměstí, Strakonice“ 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele prováděcí projektové dokumentace stavby: „Revitalizace 
sídliště Mír – náměstí, Strakonice“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 

1. Ing. Pavel Bláha, Písecká 290, 386 01 Strakonice 
2. Atelier Penta, spol. s r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice 
3. Ing. Jiří Treybal TMS projekt Strakonice, Žižkova 312, 386 01 Strakonice 
4. Ing. Oldřich Slováček, Pivovarská 1272, 388 01 Blatná 
5. SUDOP projekty Plzeň, a.s., Plachého 35, 301 00 Plzeň 
6. Ing. Jiří Neumitka, projektová a inženýrská kancelář, Písecká 893, 386 21 Strakonice 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na realizaci stavby: „Revitalizace sídliště Mír – 
náměstí, Strakonice“ 
III. Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení : 

1. člen  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen  Ing. arch. Marta Slámová 
4. člen Ing. Oldřich Švehla 
5. člen Ing. Jan Blahout 

náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek : 
1. náhradník Ing. Karel Vlasák 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník Ing. arch. David Andrlík 
4. náhradník Jaroslav Houska 
5. náhradník Michal Bezpalec 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
1) Výzva více zájemcům na dodavatele stavby: „Osvětlení přechodů křižovatek 
Hraniční/Šumavská,Husova/Mírova,Na Ohradě/Ellerova, Bezděkovská/Holečkova - Strakonice“ 
Usnesení č. 1981/2008 (64/1)  
Rada města v souvislosti s realizací stavby „Osvětlení přechodů křižovatek Hraniční/Šumavská, 
Husova/Mírova, Na Ohradě/Ellerova, Bezděkovská/Holečkova - Strakonice““ 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Osvětlení přechodů křižovatek 
Hraniční/Šumavská, Husova/Mírova, Na Ohradě/Ellerova, Bezděkovská/Holečkova - Strakonice““ za 
podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
1. UNIELEKTRO, s. r. o.,  Strakonice, Radošovice149, 386 01 Strakonice 
2. ELEKTROSTAV, s. r. o., Strakonice, Písecká 283, 386 01 Strakonice 
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3. ELSTAV,  v. o. s.,  Strakonice, Hradební 329, 386 01, Strakonice  
4. ELEKTROMONTÁŽE  Blatná, spol. s r.o. Ve Škalí 623,  388 01  Blatná  
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s přihlášením neomezeného 
počtu uchazečů pro podání nabídky na realizaci stavby: 
 „Osvětlení přechodů křižovatek Hraniční/Šumavská, Husova/Mírova , Na Ohradě/Ellerova, 
Bezděkovská/Holečkova - Strakonice“ 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 

6. člen  Ing. Pavel Vondrys 
7. člen  Ing. Jana Narovcová  
8. člen  Ing. Miloš Haiser 
9. člen  Ing. Jan Blahout  
10. člen  Michal Bezpalec 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
6. náhradník Ing. Karel Vlasák 
7. náhradník Ing. Lukáš Srb 
8. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
9. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
10. náhradník Jaroslav Houska 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
2) Opravy mateřských škol – „MŠ U Parku, Plánkova 353, Strakonice, rekonstrukce kuchyně a 
hřiště “  
Usnesení č. 1982/2008 (64/1a)  
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
část usnesení č.1929/2008, bod  III  následovně: Pověřuje paní Janu Čechovou, ředitelku MŠ, 
podpisem předmětné smlouvy.       
 
3) TURISTIKA NA KONI, odbor p ři KČT Jihočeský kraj, Krásetín 73, 382 03 Křemže 
Usnesení č. 1983/2008 (64/1a)  
Rada města v souvislosti s projektem Turistika na koni 
I. Nesouhlasí 
s vyznačením jezdecké stezky na trase „Střela – Dražejov – Strakonice – Řepice“ dle předloženého 
návrhu (kolize s trasou turistické stezky pro pěší a cyklisty). 
 
Projednávání bodů 8 a 9 se zúčastnila Ing. arch Slámová 
 
8. Možnosti umístění kontejnerů na tříděný odpad v okolí strakonického hradu 
Usnesení č. 1984/2008 (64/6)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
možnosti umístění kontejnerů na tříděný odpad v okolí strakonického hradu 
II. Souhlasí 
s variantou odstranění kontejnerů na tříděný odpad u kostela Sv. Prokopa a nahrazení systémem 
individuálního svozu 
II. Ukládá 
odboru životního prostředí projednat s institucemi sídlícími na strakonickém hradu odstranění 
stávajících kontejnerů u kostela Sv. Prokopa na tříděný odpad a nahrazení systémem individuálního 
svozu 
 
9. Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo č. 05-299 na zpracování žádosti o podporu z Fondu 
soudržnosti EU pro  projekt „Strakonice – intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace“ 
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Usnesení č. 1985/2008 (64/8)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o dílo č. 05-299 na zpracování žádosti o podporu z Fondu 
soudržnosti EU pro projekt „Strakonice – intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace“ se společností 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56  Praha 5. Předmětem dohody je 
ukončení smluvního vztahu s uvedeným dodavatelem. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedené dohody o ukončení smlouvy o dílo 
 
Projednávání bodu 10 se zúčastnila Ing. Řeřábková 
 
10. Zápis z 5. jednání Komise pro sport 
Usnesení č. 1986/2008 (64/2)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 5. jednání komise pro sport ze dne 6. 5. 2008.  
II. Souhlasí 
se zařazením SK Fight Pro Strakonice mezi subjekty, kterým je poskytován příspěvek na nájemné ve 
sportovních zařízeních města Strakonice (dle zásad číslo usnesení 1480/2007 ze dne 19.12.2007). 
III. Nesouhlasí  
se zařazením Občanského sdružení Jiloro  mezi subjekty, kterým je poskytován příspěvek na nájemné 
ve sportovních zařízeních města Strakonice  (dle zásad číslo usnesení 1480/2007 ze dne 19. 12. 2007). 
/Nový subjekt, který za sebou nemá prokazatelně dlouhodobou pravidelnou aktivní práci/. 
IV. Souhlasí  
s vyplacením příspěvku jednotlivým TJ/SK na sportovní činnost žactva a dorostu v roce 2008 dle níže 
uvedené tabulky:  
SKI-Klub Strakonice  6.300,- 
TJ Dražejov 15.500,- 
TJ Otava Strakonice 1.700,- 
TJ ČZ Strakonice – oddíl házené 52.000,- 
TJ ČZ Strakonice – oddíl badmintonu 4.200,- 
TJ ČZ Strakonice – oddíl SPV 26.500,- 
TJ Sokol Strakonice 50.200,- 
V. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku jednotlivým subjektům na volnočasovou činnost mládeže do 19 let v roce 
2008 dle níže uvedené tabulky: 
Duha Husot 1.700,- 
DDM Strakonice – kroužek potápění 6.000,- 
Junák – svaz skautů a skautek ČR 16.100,- 
Česká tábornická unie – Podskalí Strakonice 21.900,- 
VI. Souhlasí  
s vyplacením příspěvku ve výši 43.100,- Kč SK Strakonice 1908 na sportovní činnost žactva a dorostu 
v roce 2008, v případě, že veškeré své závazky vůči STARZu uhradí nejpozději do 30. 6. 2008. 
V opačném případě bude částka přerozdělená mezi žadatele o příspěvek na sportovní činnost žactva  
a dorostu a volnočasovou činnost mládeže do 19 let.  
 
11. Nadační fond Gaudeamus, Gymnázium Cheb – darovací smlouva 
Usnesení č. 1987/2008 (64/9)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy s Nadačním fondem Gaudeamus, Nerudova 7, 350 40  Cheb a 
vyplacením příspěvku ve výši Kč 5 000,-- na zakoupení publikací, které budou určeny pro studenty 
z Gymnázia Strakonice, kteří se zúčastní 17. ročníku dějepisné soutěže v Chebu dne 27. listopadu 
2008. 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 
 
12. Jirotka  - použití znaku města na www stránkách                                      
Usnesení č. 1988/2008   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s použitím znaku města na www stránkách „Jihočeský vrabčák“. 
 
13. Klub třetí armády Plzeň – poskytnutí příspěvku 
Usnesení č. 1989/2008   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,-Kč na činnost klubu. Bude hrazeno z položky významné akce. 
 
14. Použití části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů 
Usnesení č. 1990/2008 (64/7)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
rozdělit část výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů ve výši 383 000,-Kč subjektům 
nevýdělečným v oblasti kultury, soc. oblasti a sportu 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                         Ing. Karel Vlasák     
         starosta                  místostarosta
            
                                             
                            


