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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 65. jednání Rady města Strakonice 
konaného 28.5.2008 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:     5 členů RM :  

Ing. Vondrys – starosta 
              členové RM: MUDr. Chod, Mgr. Parkosová,  pí Žiláková, Ing. Pavel 

                       Ing. Tůma – tajemník 
 
Omluveni:                    Ing. Vlasák – místostarosta, PhDr. Říhová – místostarostka 
                                       
Program: 
 
1. Přihláška do soutěže Unilever Sprinter roku 2008 

             Usnesení č.1991/2008              
2. Veřejné provozování hudebních děl – Májové bruslení městem  

            Usnesení č. 1992/2008 
3. MěÚSS - ubytování v AD 

            Usnesení č. 1993/2008 
4. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Pozvánka do Strakonic“ 

            Usnesení č. 1994/2008 
5. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Naučná stezka Švandy Dudáka“ 

            Usnesení č. 1995/2008 
6.Výběrového řízení na provedení odborných průzkumů a zpracování podkladů pro rozvoj 
udržitelného rozvoje území, které nemají svého poskytovatele, a výběrové řízení na zpracování 
rozboru udržitelného rozvoje území  pro ORP Strakonice 
                                Usnesení č. 1996/2008 
7. Návrh na vydání změny č. 33 územního plánu sídelního útvaru Strakonice 

            Usnesení č. 1997/2008  
8. Návrh na vydání změny č. 29 územního plánu sídelního útvaru Strakonice 

            Usnesení č. 1998/2008 
9. Návrh na vydání regulačního plánu Nad Vaněčků lomem 

            Usnesení č. 1999/2008 
10. Návrh na vydání regulačního plánu Mezi lesy 

            Usnesení č. 2000/2008 
11. Návrh zadání územního plánu Strakonice 

            Usnesení č. 2001/2008 
12. Návrh na vydání změny č. 36 územního plánu sídelního útvaru Strakonice 
                                                                                                                                Usnesení č.2002/2008 
13. Pracovní skupina pro přípravu  a realizaci rekonstrukce Velkého náměstí a navazujících prostor ve  
Strakonicích 
                                                                                                                               Usnesení č. 2003/2008 
14. Rozpočtová opatření č. 42 - 44 
                   Usnesení č. 2004/2008 
15. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací  

            Usnesení č. 2005/2008 
16. Směrnice  k sestavování, schvalování a úpravám rozpočtu města Strakonice 

            Usnesení č. 2006/2008 
17. Majetkové záležitosti 

   Usnesení č. 2007/2008 – 2014/2008 
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Zahájení:  
65. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 16:45 hodin v kanceláři 
starosty po ukončení jednání valné hromady Měšťanského pivovaru Strakonice, a.s. S ohledem na 
přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila 
předložený návrh programu jednání. 
 
1. Přihláška do soutěže Unilever Sprinter roku 2008 
Usnesení č. 1991/2008 (65/18)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním přihlášky města Strakonice do soutěže Unilever Sprinter roku 2008 - soutěže měst a obcí 
v oblasti rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené přihlášky či zplnomocněním projektového manažera k podpisu 
přihlášky. 
 
2. Veřejné provozování hudebních děl – Májové bruslení městem  
Usnesení č. 1992/2008 (65/17)  
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností OSA – Ochranný 
svaz autorský pro práva k dílům hudebním, 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 514,- Kč (včetně DPH). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění.  
 
3. MěÚSS - ubytování v AD 
Usnesení č. 1993/2008 (65/16)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Frčky Václava v období od 21.5.2008 do 31.8.2008  
II.  Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu od 21.5.2008 do 
31.8.2008 
III. Pov ěřuje    
ředitelku MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence 
 
4. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Pozvánka do Strakonic“ 
Usnesení č. 1994/2008 (65/15)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu SD/OGEI/185/08 v rámci Grantového programu Podpora 
živé kultury, I. výzva pro rok 2008, na projekt s názvem „Pozvánka do Strakonic“, mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 
370 76 České Budějovice. Výše grantu je 100.000,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
5. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Naučná stezka Švandy Dudáka“ 
Usnesení č. 1995/2008 (65/14)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu SD/OGEI/100/08 v rámci Grantového programu Rozvoj 
infrastruktury podporující šetrnou turistiku, I. výzva pro rok 2008, na projekt s názvem „Naučná 
stezka Švandy Dudáka“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a Jihočeským 
krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.Výše grantu je 200.000,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
6.Výběrového řízení na provedení odborných průzkumů a zpracování podkladů pro rozvoj 
udržitelného rozvoje území, které nemají svého poskytovatele, a výběrové řízení na zpracování 
rozboru udržitelného rozvoje území  pro ORP Strakonice 
Usnesení č. 1996/2008 (65/13)  
Rada města po projednání 
I. Ruší 
výběrové řízení na provedení odborných průzkumů a zpracování podkladů pro rozvoj udržitelného 
rozvoje území, které nemají svého poskytovatele 
II. Ruší 
výběrové řízení na zpracování rozboru udržitelného rozvoje území pro ORP Strakonice 
III. Souhlasí 
se zadáním výběrového řízení na zpracování rozboru udržitelného rozvoje území pro ORP Strakonice 
IV. Souhlasí  
s obesláním těchto firem: 
A + U Design spol. s r.o., U Černé věže 9, 370 01 České Budějovice 
Ing. arch. Jan Němec – AR 18, Radimova 18, 169 00 Praha 6 
A 32 spol. s r.o., Ing. arch. Roman Schmitt, Podsrpenská 139, 386 01 Strakonice 
Atelier 6, s.r.o., Rokycanova 30, 130 00 Praha 3 
Ing. arch. František Novotný – atelier FNA , Za mlýnem 1563/27, 147 00 Praha 4,  
Ing. arch. Václav Štěpán – Architektonický atelier ŠTĚPÁN, Žižkova 12, 371 22 České Budějovice 
GEPRO spol s r. o., Štefánikova 52, 150 00 Praha 5 
Ing. Václav Jetel, Trojská 365/145, 171 00  Praha 7 
Ing. arch Zdeněk Gottfried, Šmeralova 16, 170 00 Praha 7 
Ing.arch.Petr Vávra – Studio KAPA, Na Petynce 173/88, 169 00 Praha 6   
SP studio, s.r.o., Budějovická 58, 381 01 Č. Krumlov  
UA Projekce, Ing. arch. Štěpánka Ťukalová, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice 
Ing. arch. Pavel Koubek, UK-24, urbanistický atelier, Varšavská 32, 120 00 Praha 2 
Ing. arch. Vlasta Poláčková, urbanistický ateliér UP-24, Na Petynce 84, 169 00 Praha 6 
Ing. arch Stanislav Kovář – ÚP STUDIO,  Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice 
Petr Wízner AA – architektonický atelier, Jasmínová 190, 381 04 Český Krumlov 
V. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro hodnocení nabídek zakázky: 
Ing. Karel Vlasák, Ing. arch. Marta Slámová, Jaroslav Bašta, Mgr. Robert Flachs, Ing. Helena 
Ondrášková, 
a náhradníky: 
PhDr. Ivana Říhová, Ing. Aleš Seitz, Ing. Jaromír Zeman, Ing. Jana Narovcová, Ing. arch. David 
Andrlík 
VI. Ukládá  
odboru rozvoje zajistit výběrové řízení 
 
Projednávání bodů 7 - 13  se zúčastnila Ing. arch. Slámová 
 
 
7. Návrh na vydání změny č. 33 územního plánu sídelního útvaru Strakonice 
Usnesení č. 1997/2008 (65/1)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
vydat v souladu s § 43 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
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v platném znění, opatření obecné povahy - změna č. 33 závazné části územního plánu sídelního útvaru 
Strakonice 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit územně plánovací dokumentaci na projednání Zastupitelstvu města 
Strakonice 
 
8. Návrh na vydání změny č. 29 územního plánu sídelního útvaru Strakonice 
Usnesení č. 1998/2008 (65/2)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vydat v souladu s § 43 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění, opatření obecné povahy - změna č. 29 závazné části územního plánu sídelního útvaru 
Strakonice 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit územně plánovací dokumentaci na projednání Zastupitelstvu města 
Strakonice 
 
9. Návrh na vydání regulačního plánu Nad Vaněčků lomem 
Usnesení č. 1999/2008 (65/3)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
vydat v souladu s § 62 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění, opatření obecné povahy regulační plán Nad Vaněčků lomem. 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit územně plánovací dokumentaci na projednání Zastupitelstvu města 
Strakonice 
 
10. Návrh na vydání regulačního plánu Mezi lesy 
Usnesení č. 2000/2008 (65/4)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vydat v souladu s § 62 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění, opatření obecné povahy regulační plán Mezi lesy 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit územně plánovací dokumentaci na projednání Zastupitelstvu města 
Strakonice 
 
11. Návrh zadání územního plánu Strakonice 
Usnesení č. 2001/2008 (65/5)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
schválit v souladu s § 47 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, zadání územního plánu Strakonice 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit zadání územně plánovací dokumentace k  projednání Zastupitelstvu města 
Strakonice 
 
12. Návrh na vydání změny č. 36 územního plánu sídelního útvaru Strakonice 
Usnesení č. 2002/2008 (65/11)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
vydat v souladu s § 43 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
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v platném znění, opatření obecné povahy – změna č. 36 závazné části územního plánu sídelního útvaru 
Strakonice 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit územně plánovací dokumentaci na projednání Zastupitelstvu města 
Strakonice 
 
13. Pracovní skupina pro přípravu  a realizaci rekonstrukce Velkého náměstí a navazujících 
prostor ve Strakonicích 
Usnesení č. 2003/2008 (65/12)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z jednání k architektonické studii centra města ze dne 16. 5. 2008 
II. Jmenuje 
pracovní skupinu pro přípravu a realizaci rekonstrukce Velkého náměstí a navazujících prostor ve 
Strakonicích ve složení: 
vedení města – Ing. Pavel Vondrys, Ing. Karel Vlasák, PhDr. Ivana Říhová 
zástupci odboru rozvoje – Ing. arch. Marta Slámová, Ing. arch. David Andrlík, Ing. Eva Krausová 
zástupci odboru majetkového – Ing. Jana Narovcová, Ing. Oldřich Švehla, Ing. Lukáš Srb 
zástupce odboru dopravy – Ing. Václav Býček 
zástupce odboru životního prostředí – Ing. Jaroslav Brůžek 
Mgr. Marie Tůmová jako koordinátor pracovní skupiny 
zpracovatel projektu. 
 
14. Rozpočtová opatření č. 42 - 44 
Usnesení č. 2004/2008 (65/6)  
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje  
změnu rozpočtu o: 
RO č. 42  ve výši  20 000,- Kč 
Grant JčK pro příspěvkovou organizaci Šmidingerova knihovna Strakonice na projekt „Spolupráce a 
zajišťování služeb nevidomým a slabozrakým“. 
RO č. 43  ve výši  30 000,-  Kč 
Grant JčK pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko Strakonice  na projekt 
„Bluegrassový festival JAMBOREE“. 
RO č. 44  ve výši  91 460,-  Kč 
Příspěvek JčK na činnost dobrovolného hasičského sboru Strakonice. 
II. Ukládá: 
Finančnímu odboru  rozpočtové opatření  č.  42 – 44 provést. 
 
15. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací  
Usnesení č. 2005/2008 (65/9)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje   
doplnění odpisových plánů dlouhodobého hmotného majetku podle předložených návrhů těchto 
příspěvkových organizací: 

- MěÚSS Strakonice, Jezerní 1222 
- ZŠ a MŠ Povážská, Strakonice 
- ZŠ Strakonice, ul.Jiřího z Poděbrad 882 
- ZŠ F.L.Čelakovského, Jezerní 1280 
- Šmidingerova knihovna, Zámek 1 

 
16. Směrnice  k sestavování, schvalování a úpravám rozpočtu města Strakonice 
Usnesení č. 2006/2008 (65/10)  
Rada města po projednání 



 6

I. Doporučuje ZM  
schválit Směrnici k sestavování, schvalování a úpravám rozpočtu města Strakonice   
 
8. Majetkové záležitosti 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1) Žádost o souhlas s uložením kanalizační,  vodovodní a plynové přípojky do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 188 a p.č. dle KN 599 vše  k.ú. Střela. 
Žadatel: Petr Lexa, Strakonice.  
Usnesení č. 2007/2008 (65/8)  
Rada města v souvislosti  se zřízením kanalizační, vodovodní a plynové přípojky  pro připojení 
novostavby rodinného domu na pozemku p.č.dle KN 200/12 v k.ú. Střela ve vlastnictví žadatele.  
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační, vodovodní a plynové přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 188 a p.č. dle KN 599 vše  k.ú. Střela, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

             
2)  Žádost o souhlas s uložením prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu  a kanalizační a  
vodovodní přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 320/1 a p.č. dle KN 
243/3 vše  k.ú. Přední Ptákovice. 
Žadatel: Václav a Ivana Matuškovi, Strakonice.  
Usnesení č. 2008/2008 (65/8)  
Rada města v souvislosti  s uložením prodloužení  kanalizačního a vodovodního řadu  a  kanalizační a 
vodovodní přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle 320/1 a p.č. dle KN 243/3 vše  
k.ú. Přední Ptákovice   pro připojení novostavby rodinného domu na pozemku p.č.dle KN 243/13 
v k.ú. Přední Ptákovice ve vlastnictví žadatele 
I. Souhlasí 
s uložením prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu  a kanalizační a vodovodní přípojky do 
pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle 320/1 a p.č. dle KN 243/3 vše  k.ú. Přední Ptákovice, dle 
sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

             
3) Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemcích ve vlastnictví  města p.č. dle KN 1371/78,  p.č. 
dle KN 1371/80 a p.č. dle KN 1371/112 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  
přípravou  stavby „Strakonice, Leknínová - rozšíření NN, p.č. 1371/78 “ .                                      
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice.  
V zastoupení: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Písecká 283, 386 01 Strakonice – 
projektová kancelář elektro.  
Usnesení č. 2009/2008 (65/8)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemcích ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 1371/78,  p.č. dle 
KN 1371/80 a p.č. dle KN 1371/112 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  přípravou  
stavby „Strakonice, Leknínová - rozšíření NN, p.č. 1371/78“, bezúplatně.                         
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

    
4) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Úprava SSZ a osvětlení křižovatky ul. Katovická / 
Husova“ 
Usnesení č. 2010/2008 (65/8)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na dodavatele stavby „Úprava SSZ a osvětlení křižovatky ul. 
Katovická / Husova“ 
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II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou UNIELEKTRO  Strakonice  s.r.o. Radošovice 149,  
386 01 Strakonice, na zhotovení stavby „Úprava SSZ a osvětlení křižovatky ul. Katovická/Husova“  
za cenu 858.837 ,- Kč včetně DPH . 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
1) Výpůjčka NP v objektu Ellerova 988, Strakonice 
Usnesení č. 2011/2008 (65/8a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na výpůjčku nebytového prostoru o výměře 33 m2 ve II. poschodí objektu 
Ellerova 988 ve Strakonicích, WC o výměře 2,5 m2 se nachází v přízemí objektu a je společné 
s dalšími nájemci. 
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o bezplatné výpůjčce nebytového prostoru o výměře 33 m2 ve II. poschodí 
objektu Ellerova 988 ve Strakonicích + WC o výměře 2,5 m2 v přízemí objektu společného s dalšími 
nájemci, s následujícím žadatelem za níže uvedených podmínek: 
- Strakonická televize,  s.r.o. se sídlem Mírová 831, Strakonice, výpůjčka NP za účelem zřízení 
přepisovacího pracoviště archivních filmů o Strakonicích,  smlouva o výpůjčce  bude uzavřena na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3  měsíce, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru 
nepřihlásí jiný zájemce. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 

 
2) DDM Strakonice – žádost o souhlas s využitím venkovní plochy 
Usnesení č. 2012/2008 (65/8a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
v souvislosti s konáním Mistrovství  České republiky na autodráze s využíváním venkovních ploch 
v areálu čp.160 v Ellerově ulici ve Strakonicích ve dnech 4. – 5.6. 2008 . 
 
3) Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném 
znění k zadání podlimitní veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace stavby: 
„ÚV Hajská – rekonstrukce  a  modernizace“ 
Usnesení č. 2013/2008 (65/8a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím 
řízení dle § 38  zákona č. 137/2006 Sb., – zjednodušené podlimitní řízení na vypracování projektové 
dokumentace stavby: „ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace“ 
� Nejvýhodnější nabídku předložila na prvém místě společnost – HYDROPROJEKT CZ, a.s. 

Táborská 31, 140 16 Praha 4,  s cenou předmětu plnění včetně DPH ve výši 2.967.622,- Kč.  
� Další uchazeči v pořadí dle přílohy  - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem HYDROPROJEKT CZ, a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy o dílo. 

 
4) Uvolněná b.j. 1+1, Strakonice I 
Usnesení č. 2014/2008 (65/8a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu (vázanou na pracovní poměr na MěÚ Strakonice) o velikosti 1+1 
(43,89 m2), č. b. A44 Strakonice I s panem Ing.Janem Blahoutem,  
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II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                         Ing. Pavel Pavel     
        starosta                      radní 
            
                                            
                            


