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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 79. jednání Rady města Strakonice 

konaného 15.10.2008 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     5 členů RM :  

                        Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Vlasák – místostarosta  

                   členové RM:  Mgr. Parkosová, Ing. Pavel, MUDr. Chod 
Ing. Zeman 
Mgr. Kotlíková - PR 

  
Omluveni:      PhDr. Říhová – místostarostka, pí Žiláková 

            Ing. Tůma – tajemník 
 
Program: 
1. Licenční smlouva (Pavel Koubek – perokresby města) 

       Usnesení č. 2455/2008  
2. Zápis ze 6. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 

       Usnesení č. 2456/2008  
3. Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 2457/2008 – 2467/2008 
4. Doplnění vánoční výzdoby ve městě  

       Usnesení č. 2468/2008  
5. Složení hodnotící komise ( Příspěvkový programu Zdravého města Strakonice a MA 21) 

       Usnesení č. 2469/2008  
6. Vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele sadových úprav „Odclonění komunikace 
Písecká- keřová podsadba“ 

       Usnesení č. 2470/2008  
7. TS – bytové záležitosti 
                                  Usnesení č. 2471/2008 – 2473/2008 
8. Příspěvek na pronájem sálu MěKS: A/ Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s.  

       Usnesení č. 2474/2008  
  B/ Český červený kříž 
                                                       Usnesení č. 2475/2008 

9. Římskokatolická farnost Strakonice – vyúčtování příspěvku 
       Usnesení č. 2476/2008  

10. Komise pro rozvoj města – změny ve složení 
                     Usnesení č. 2477/2008    
11. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006               

       Usnesení č. 2478/2008    
12. Dodatek č. 2 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení pro cestovní pasy ( sběr a další 
zpracování dat)“ 

       Usnesení č. 2479/2008    
13. Darovací smlouva (EMCO spol. s r.o)  poskytnutí daru - Dny zdraví 2008.  

       Usnesení č. 2480/2008    
14. Smlouva o reklamě ( NIXE s.r.o. se sídlem Radošovice čp. 14). 

       Usnesení č. 2481/2008    
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Zahájení:  
79. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:50 hodin 
v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. Licenční smlouva (Pavel Koubek – perokresby města) 
Usnesení č. 2455/2008 (79/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy s panem Pavlem Koubkem, Strakonice, o poskytnutí práva užít 
perokresby centra Strakonic a významných památek ve městě v propagačních prospektech 
města a k další prezentaci. Smluvní odměna činí Kč 5 000,--. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem licenční smlouvy. 
 
2. Zápis ze 6. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
Usnesení č. 2456/2008 (79/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 6. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 25. 9. 2008. 
II. Souhlasí 
s převodem částky ve výši Kč 20 000,-- z kapitoly 204 – Významné akce na kapitolu 217 – 
Příspěvky na kulturu (RO č. 82). 
III. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 4 000,-- občanskému sdružení Cestou vůle na úhradu 
nákladů spojených s uspořádáním benefičního koncertu pro žáky ZŠ speciální v MěDK dne 4. 
11. 2008. 
IV. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 8 000,-- Domu dětí a mládeže ve Strakonicích na zajištění 
akcí: tvůrčí dílny, Mikulášská nadílka, ples pro děti s rodiči. 
V. (Odloženo) 
VI. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 10 000,-- občanskému sdružení Pohádkové království, 
Nám. Přemysla Otakara II, České Budějovice na vydání knihy Pohádky z jižních Čech a 
Šumavy aneb Vyprávění kapra Jakuba s tím, že po vydání knihy bude městu Strakonice 
předáno 50 ks výtisků uvedené knihy. 
VII. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 30 000,-- MěKS Strakonice na zajištění a obohacení 10. 
ročníku Adventních trhů pod Rumpálem (5. – 7. 12. 2008). 
VIII. Souhlasí 
s prezentací města Strakonice spolu Muzeem středního Pootaví v katalogu Relax 2009, který 
je určený pro slovenskou klientelu, na 1/5 strany za cenu Kč 5 950,--. 
IX. Souhlasí 
s účastí města Strakonice na veletrhu cestovního ruchu Jihočeský kompas, který se uskuteční 
13. - 15. 11. 2008 v Českých Budějovicích. 
X. Nesouhlasí 
se zapojením se města Strakonice do projektu Travelomanie, který realizuje firma Rusher, s. 
r. o., Opletalova 57, Praha 1. 
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XI. Ukládá 
odboru Kancelář tajemníka zadat výrobu městských vlajek na mosty a příjezdy do Strakonic 
s tím, že bude konzultován jejich vzhled, použitý materiál apod. s odbornými firmami tak, aby 
byla zaručena jejich životnost a slušný vzhled. 
 
1. Majetkové záležitosti 
 
1) Výpověď nájemní smlouvy   
Usnesení č. 2457/2008 (79/1) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
majetkovému odboru informovat spol. AUTOSLUŽBY MANA s.r.o. Strakonice, o 
předpokládaném ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů v  objektu 
Sokolovská 38, Strakonice v první polovině roku 2009.   
II. Ukládá  
majetkovému odboru vyzvat spol. AUTOSLUŽBY MANA s.r.o. Strakonice k povinnosti 
zajistit volný průjezd pro Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Strakonice s ohledem na 
parkování zákazníků společnosti AUTOSLUŽBY MANA s.r.o. Důvodem k vypovězení 
nájemní smlouvy je nezajištění volného průjezdu.   
 
2) Informace o realizaci majetku státu 
Usnesení č. 2458/2008 (79/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s převodem  pozemku  p.č. 692/10  o výměře 38 m2 (oddělený geometrickým plánem 
z pozemku p.č. 692/7) a pozemku p.č. 692/12 o výměře 48 m2 (oddělený   geometrickým  
plánem z  pozemků p.č. 692/6 a p.č. 692/8), vše v k.ú. Nové Strakonice z vlastnictví ČR - 
ÚZSVM do vlastnictví vybraným nabyvatelům (výběr nabyvatele proveden v návaznosti 
majetku ve vlastnictví státu na majetek ve vlastnictví žadatele – nabyvatele).  
 
3) Uvolněná bytová jednotka č. 074, o velikosti 1+0 v č.p. 87, ul. Na Ohradě, Strakonice  
Usnesení č. 2459/2008 (79/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 074, v domě č.p. 87, ul. Na Ohradě přímým prodejem do 
osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 074/87, ul. Na Ohradě, Strakonice 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve 
výši 500.000,-Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
4) Měšťanský  pivovar  Strakonice, oprava střešních krytin   
Usnesení č. 2460/2008 (79/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s doporučením komise a zadáním zakázky „ Měšťanský   pivovar  Strakonice , oprava 
střešních krytin“  
firmě Protom Strakonice s.r.o., Písecká 290, Strakonice, za cenu 1 399 097,- Kč vč.DPH 
s termínem  dokončení do 8.12.2008. 
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II. Pověřuje 
starostu podpisem  předmětné smlouvy. 
 
1) Pan Petr Petřík a paní Jana Petříková - dohoda o postoupení práv a povinností  
Usnesení č. 2461/2008 (79/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Dohody o postoupení práv a povinností ze Smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní uzavřené dne 15. března 2005 mezi manželi Petrem a Janou Petříkovými na postupníky 
manželé Michala a Renatu Vlčkovi, Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
2) Ladislava Hůdová, Strakonice (podíl ½) a Ludmila Kubičková, Strakonice (podíl ½) - 
výkup části pozemku p.č. 797/2 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 2462/2008 (79/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit uzavření kupní smlouvy s upravenou výměrou dle skutečného zaměření stavby. 
 
3) Uvolněná bytová jednotka 1+1 č. b. A33 v domě č. p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice 
Usnesení č. 2463/2008 (79/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 1+1 (45,06 m2), č. b. A33 v domě 
č. p. 805, Zvolenská, Strakonice, s paní Petrou Hofmannovou, Strakonice.   
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Uvolněná startovací bytová jednotka 1+1 č. b. 004 v domě č. p. 206, ul. Stavbařů, 
Strakonice II 
Usnesení č. 2464/2008 (79/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu startovací bytové jednotky o velikosti 1+1 (56,20 m2), č. b. 004 
v domě č. p. 206, Stavbařů, Strakonice II, s paní Monikou Hrušovskou, Strakonice. V případě, 
že bude startovací bytová jednotka odmítnuta, je stanoven náhradník pan Pavel Mrázek, 
Hostomice.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Uvolněná bytová jednotka 3+1 č. b. 001 v domě č. p. 80, ul. Školní,   Strakonice II 
Usnesení č. 2465/2008 (79/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 3+1 (48,00 m2), č. b. 01 v domě č. 
p. 80, ul. Školní, Strakonice II, s paní Pavlou Švehlovou, Strakonice.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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6) Uvolněná bytová jednotka 1+1 č. b. 14 v domě č. p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice  
Usnesení č. 2466/2008 (79/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 1+1 (36,10 m2), č. b. 014 v domě           
č. p. 614, Budovatelská, Strakonice, s  paní Izabelou Grundzovou, Strakonice.   
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
7) Cyklostezka ul. Ellerova, Strakonice 
Usnesení č. 2467/2008 (79/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 k SOD v souvislosti s rozšířením předmětu díla  realizace stavby 
„Cyklostezka ul. Ellerova, Strakonice“. Předmět plnění bude navýšen o potřebné práce  
v souvislosti s budováním oddílné trasy cyklostezky a dále o realizaci pěších komunikací 
v prostoru ul. Heydukova v celkové finanční výši 2.264.986,- Kč včetně DPH. Celková cena 
díla bude 6.300.913,- Kč včetně DPH. Termín dokončení celého díla 15.11.2008. Splatnost 
fakturace 90 dní. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č.1 
 
4. Doplnění vánoční výzdoby ve městě  
Usnesení č. 2468/2008 (79/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
S pořízením vánoční výzdoby na Velké náměstí (k ulici Bavorova) a na kruhový objezd u 
hřbitova ve výši 240 000,- Kč včetně 19% DPH, která bude hrazena přesunem  finančních 
prostředků z položky Program obnovy venkova – členské příspěvky /RO č. 83/  
II. Ukládá 
odboru rozvoje objednat doplnění a instalaci vánoční výzdoby 
 
5. Hodnotící komise ( Příspěvkový programu Zdravého města Strakonice a MA 21) 
Usnesení č. 2469/2008 (79/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s navrženým složením hodnotící komise první výzvy Příspěvkového programu Zdravého 
města Strakonice a místní Agendy 21 
II. Jmenuje 
za členy hodnotící komise pro první výzvu Příspěvkového programu Zdravého města 
Strakonice a místní Agendy 21: 

1. PhDr. Ivanu Říhovou (zástupkyně rady města) 
2. Mgr. Alenu Šabkovou  (zástupkyně komise pro rozvoj města) 
3. Daniela Roseckého, CpKP jižní Čechy (zástupce neziskové organizace z jiného okresu) 
4. Jaroslava Baštu (zástupce zainteresovaného odboru) 
5. Mgr. Michala Novotného (zástupce týmu Zdravého města Strakonice) 

a za náhradníky členů komise: 
1. Ing. Pavla Vondryse (zástupce rady města) 
2. Evu Dresslerovou (zástupce komise pro rozvoj města) 
3. Romanu Kotrbatou, INKANO Písek (zástupkyně neziskové organizace z jiného okresu) 
4. Ing. Jaroslava Brůžka (zástupce zainteresovaného odboru) 
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5. Mgr. Jaroslavu Mrůzkovou (zástupce týmu Zdravého města Strakonice) 
 
6. Vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele sadových úprav „Odclonění komunikace 
Písecká- keřová podsadba“ 
Usnesení č. 2470/2008 (79/6) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí  
s vyhodnocením nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu v souvislosti s výběrem 
dodavatele sadových úprav „Odclonění komunikace Písecká-keřová podsadba“, ze dne 6.10. 
2008 dle doporučení výběrové komise. (Nejvýhodnější nabídku podala firma Stanislav 
Šíp,Dis., Raisova 448, 386 01 Strakonice, v celkové ceně díla 410 312,-Kč včetně DPH.).  
II. Pověřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou. 
 
7. TS – bytové záležitosti 
 
1.Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 2471/2008 (79/7) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu na byt – nájem doba určitá Jolaně a Janu Bledým, 
Strakonice, č.b. A04 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, I. kategorie v  
1. nadzemním podlaží domu  
II.Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o v případě nezaplacení dlužné částky do doby platnosti nájemní 
smlouvy, případně nevyklizení bytu do 31.října 2008, učinit potřebná opatření k podání 
žaloby na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
2.Revokace usnesení RM, odpis pohledávky  
Usnesení č. 2472/2008 (79/7) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla  
revokovat text usnesení RM č. 2309/2009 z 3.9.2008 a doporučuje ZM odepsat z účetní 
evidence TS Strakonice s.r.o pohledávku ve výši 37 418,-Kč po Štefanu Demetrovi, jako 
nevymožitelnou 
II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o předložit rozhodnutí RM do zastupitelstva města 
k odsouhlasení a následně odepsat pohledávku z účetnictví. 
 
3. Revokace usnesení RM, odpis pohledávky  
Usnesení č. 2473/2008 (79/7) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
revokovat text usnesení RM č. 2310/2009 z 3.9.2008 a doporučuje ZM odepsat z účetní 
evidence TS Strakonice s.r.o pohledávku ve výši 42 048,-Kč po Štefanu Demetrovi, jako 
nevymožitelnou. 
II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o předložit rozhodnutí RM do zastupitelstva města 
k odsouhlasení a následně odepsat pohledávku z účetnictví. 
 
 
 



 7

8. Příspěvek na pronájem sálu MěKS:  
A/ Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s.   
Usnesení č. 2474/2008 (79/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 2.760,-Kč (2.000,-Kč – pronájem, 760,-Kč – služby) na 
úhradu nákladů spojených s pronájmem sálu v MěKS dne 19.11. 2008 z důvodu konání 
benefičního koncertu Yvonny Přenosilové. Hrazeno bude z položky „Program obnovy 
venkova – členské příspěvky“ /RO č. 87/. 
 
B/ Český červený kříž 
Usnesení č. 2475/2008 (79/8a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 2.520,-Kč (2.000,-Kč – pronájem, 520,-Kč – služby) na 
úhradu nákladů spojených s pronájmem sálu v MěKS dne 22.10. 2008 z důvodu konání 
divadelního představení pro bezpříspěvkové dárce krve. Hrazeno bude z položky „Program 
obnovy venkova – členské příspěvky“ /RO č. 87/. 
 
9. Římskokatolická farnost Strakonice – vyúčtování příspěvku 
Usnesení č. 2476/2008 (79/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyúčtováním příspěvku města Strakonice na zpracování projektové dokumentace pro opravu 
kostela sv. Václava v prvním čtvrtletí roku 2009 
 
10. Komise pro rozvoj města – změny ve složení 
Usnesení č. 2477/2008 (79/11) 
Rada města po projednání 
I. Doplňuje 
Komisi pro rozvoj města o: 
1. Jiřího Babku (Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Švanda Dudák Strakonice) – 
zástupce místních nestátních neziskových organizací 
2. Mgr. Jitku Vápeníkovou (Mateřské centrum Beruška Strakonice) – zástupce místních 
nestátních neziskových organizací 
3. Lucii Štěpánovou z Oblastní hospodářské komory Strakonice (místo Ing. Bc. Malinové) 
II. Jmenuje 
za členy Komise pro rozvoj města s hlasem poradním: 
1. Mgr. Michala Novotného 
2. Mgr. Jaroslavu Mrůzkovou  
 
11. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006    
Usnesení č. 2478/2008 (79/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném 
pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města 
Strakonice č. 1/2001, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku 
a) na středu, pátek, sobotu v období 17. 10. 2008 – 30. 4. 2009 – disco – reprodukovaná i 
živá hudba – Restaurace Melodie, Lidická 159, Strakonice – pořádá Václav Vrhel, Strakonice 
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- pátek, sobota – od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne, ve středu – od 22:00 hodin 
– do 01:00 hodin následujícího dne   
b) na pátek  9. ledna 2009 – Maturitní ples – živá hudba FATIMA –  MěDK Strakonice, 
Mírová 831, 386 01 Strakonice – pořádá VOŠ a SPŠ Strakonice, o.p.s., Želivského 291, 
Strakonice, od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne 
c) na pátek  6. února 2009 – Maturitní ples – živá hudba TOP BAND – MěDK Strakonice, 
Mírová 831, 386 01 Strakonice – pořádá VOŠ a SPŠ Strakonice, o.p.s., Želivského 291, 
Strakonice, od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne 
d) na pátek  6. března 2009 – Maturitní ples – živá hudba TOP BAND – MěDK 
Strakonice, Mírová 831, 386 01 Strakonice – pořádá VOŠ a SPŠ Strakonice, o.p.s., 
Želivského 291, Strakonice, od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne 
e) na pátek 17. 10. 2008 – benefiční koncert Jedeme dál (v rámci Dnů zdraví ve zdravém 
městě Strakonice)  – živá hudba (6 kapel) – Music bar Na Křemelce, Strakonice – pořádá 
Kontaktní a krizové centrum, Komenského 174,  Strakonice - od 22:00 hodin do 02:00 hodin 
následujícího dne 
           
12. Dodatek č. 2 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení pro cestovní pasy ( sběr a 
další zpracování dat)“ 
Usnesení č. 2479/2008 (79/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 2 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další 
zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými 
údaji“ uzavřené mezi městem Strakonice a Státní tiskárnou cenin, státní podnik, Růžová 6, 
Praha 1, IČ 00001279 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě 
 
13. Darovací smlouva (EMCO spol. s r.o)  poskytnutí daru - Dny zdraví 2008.  
Usnesení č. 2480/2008 (79/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí daru – cereálních výrobků Zdravému městu 
Strakonice a to firmou EMCO spol. s r.o.,  v celkové hodnotě daru 57 000,- Kč, určeného pro 
realizaci 2. ročníku Dnů zdraví 2008.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy. 
 
14. Smlouva o reklamě ( NIXE s.r.o. se sídlem Radošovice čp. 14). 
Usnesení č. 2481/2008 (79/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o reklamě při realizaci 2. ročníku Dnů zdraví ve Zdravém městě 
Strakonice 2008, uzavíranou mezi městem Strakonice a firmou Nixe s.r.o., se sídlem 
Radošovice čp. 14 .  
II. Pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy. 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                   Ing. Karel Vlasák    
     starosta                  místostarosta                       


