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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 81. jednání Rady města Strakonice 

konaného 29.10.2008 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     7 členů RM :  

                        Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Vlasák – místostarosta  

                   PhDr. Říhová – místostarostka  
členové RM:  Mgr. Parkosová, Ing. Pavel, MUDr. Chod, pí Žiláková 
Ing. Tůma – tajemník  
 

Omluveni:       Mgr. Kotlíková - PR 
             

Program: 
1. Majetkové záležitosti 
               Usnesení č. 2502/2008 –2527/2008 
2. TS: 
A/ Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro období  2008 - 2009 

       Usnesení č. 2528/2008  
B/ Společenství vlastníků /ulice Stavbařů č.p.207/ - rekonstrukce objektu 

       Usnesení č. 2529/2008  
3. Zápis z 9. jednání komise pro sport   

       Usnesení č. 2530/2008  
4. ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 –  přijetí daru 

       Usnesení č. 2531/2008  
5. MěÚSS: A/ Ubytování v AD  

       Usnesení č. 2532/2008  
        B/ Likvidace pohledávky 
                Usnesení č. 2533/2008  
6. Plnění usnesení za I. a II. čtvrtletí 2008 
         Usnesení č. 2534/2008   
7. Nákup hraček do mateřských škol 

       Usnesení č. 2535/2008        
8. Přidělení názvu nově vzniklých ulic v lokalitě Nový Dražejov 
                Usnesení č. 2536/2008            
9. SK Basketbal Strakonice – zařazení do systému příspěvků na nájemné 
                Usnesení č. 2537/2008  
10. Odměny ředitelů ZŠ a MŠ zřizovaných městem Strakonice         

       Usnesení č. 2538/2008 
11. „Mateřské školy Strakonice – revitalizace zeleně“– podání žádosti   

       Usnesení č. 2539/2008 
12. Příspěvek na pořádání halového fotbalového turnaje „Senioři a mládež proti drogám“.   
                   Usnesení č. 2540/2008 
13. Rozpočtová   opatření   č.  88 – 92 
                Usnesení č. 2541/2008 
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14. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
                Usnesení č. 2542/2008 
Zahájení:  
81. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:45 hodin 
v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. Majetkové záležitosti 
 
1) Společenství vlastníků parcel v „Zahradním městě“, k.ú. Strakonice. 
Žadatel: J. Tocauerová, Ing. J. Beck – pověření zástupci vlastníků parcel 
Usnesení č. 2502/2008 (81/5) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vypracováním projektové dokumentace pro územní a stavební řízení v souvislosti návrhem 
komunikací a infrastruktury v lokalitě „Zahradní město, Strakonice“ na náklady města. 
 
2) Projekt stavby „Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 772, Krále J. z Poděbrad, 
Strakonice“ ( pro  odbor  dopravy )  
Usnesení č. 2503/2008 (81/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
-  s rozšířením  předmětu  plnění  realizačního projektu stavby „Stavební úpravy a přístavba 
objektu č.p. 772, Krále Jiř. z Poděbrad  , Strakonice“ o  profesní  část – ochlazování staveb 
- s navýšením  ceny o 47 600 ,-Kč vč. DPH 
 
3) Hrad  Strakonice,  stavební  úpravy  restaurace  sklípek   
Rada města po projednání 
Usnesení č. 2504/2008 (81/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s doporučením komise a zadáním zakázky „ Hrad   Strakonice , stavební úpravy restaurace  
sklípek“ firmě  VKS stavební  s.r.o. , Na Dubovci  140 , Strakonice, za  cenu 5 329 438,- Kč 
vč. DPH s termínem  dokončení do 30.4.2009. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem  předmětné smlouvy. 
 
1) Ivana Petrželková, Vladimír Petrželka, Strakonice – žádost  o prodej pozemku – 
vyhlášení záměru 
Usnesení č. 2505/2008 (81/5a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o 
výměře  cca 15 m2 . 
 
2) ČR – Úřad zastupování státu ve věcech majetkových – výkup  pozemku p.č. st. 3540  o 
výměře 34  m2 v  k.ú.  Strakonice  
Usnesení č. 2506/2008 (81/5a) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení ZM č. 455/ZM/2008 ze dne 24.9.2008. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s výkupem  pozemku p.č. st. 3540 o výměře 34 m2 v k.ú. Strakonice  od  ČR – 
ÚZSVM za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
3) Libuše Hrdličková,  Dražejov, Strakonice – výkup pozemku p.č. 1277/1 o výměře 337 
m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
Usnesení č. 2507/2008 (81/5a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku p.č. 1277/1 o výměře 337 m2  v k.ú. Dražejov u Strakonic 
v souvislosti s realizací akce „Protipovodňová ochrana části obce Nový Dražejov“ za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
4) ČR – Ředitelství silnic a dálnic – výkup pozemků p.č. 722/43, 722/44, 722/45 
(oddělených z pozemku p.č. 722/1), vše v k.ú. Nové Strakonice a p.č. 626/6, 626/7, 626/8, 
626/9, 626/10 (oddělených z pozemku p.č. 626/3), vše v k.ú. Přední Ptákovice  z důvodu 
vybudování chodníku ve směru na Podsrp a v části lokality Podsrp 
Usnesení č. 2508/2008 (81/5a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem   pozemků  p.č.  722/43 o  výměře 229 m2,  p.č. 722/44  o výměře  79 m2  
a p.č.  722/45 o výměře  2571 m2,  vše v k.ú.   Nové   Strakonice a  p.č.  626/6 o  výměře  
1672 m2,  p. č.  626/7     o výměře 4217 m2, p.č. 626/8 o výměře 537 m2,  p.č. 626/9  o výměře 
1190 m2 a  p.č. 626/10  o výměře 289 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice od ČR – ŘSD za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
5) Správa železniční dopravní cesty, s.o. – uzavření kupní smlouvy na  část  pozemku 
p.č. 1347 o výměře cca 26 m2 a část pozemku p.č. 1348 o výměře cca 621 m2, vše v k.ú. 
Strakonice  
Usnesení č. 2509/2008 (81/5a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s výkupem části pozemku p.č. 1347 o výměře cca 26 m2 a části pozemku p.č. 1348 o 
výměře cca 621 m2, vše v k.ú. Strakonice od Správy železniční dopravní cesty, s.o.  za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem  po 
dokončení stavby. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
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6) Jihospol, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., Písecká 893, Strakonice – 
výkup pozemku p.č. 844/9 o výměře 96 m2 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 2510/2008 (81/5a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku p.č. 844/9 o výměře 96 m2  v k.ú. Strakonice od firmy Jihospol, 
Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s. se sídlem Písecká 893, Strakonice za cenu  
stanovenou znaleckým posudkem. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
7) Státní statek Jeneč,  s.p. – výkup pozemků v k.ú. Střela, Pracejovice, Hajská a Nové 
Strakonice 
Usnesení č. 2511/2008 (81/5a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem níže uvedených pozemků ve vlastnictví ČR – Státního statku Jeneč, 
Karlovarská 7, Jeneč za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
 
pozemková 
parcela č. 

k. ú. druh pozemku – způsob 
využití 

výměra v m2 

262/5 Střela ostatní plocha – jiná plocha   111 
262/6 Střela ostatní plocha – jiná plocha   100 
262/7 Střela ostatní plocha – jiná plocha   294 
262/8 Střela ostatní plocha – jiná plocha   106 
262/9 Střela ostatní plocha – jiná plocha   100 
262/10 Střela ostatní plocha – jiná plocha   180 
262/11 Střela ostatní plocha – jiná plocha     99 
262/12 Střela ostatní plocha – jiná plocha     64 
262/14 Střela ostatní plocha – jiná plocha 4347 
262/15 Střela ostatní plocha – jiná plocha   111 
64/4 Pracejovice ostatní plocha – jiná plocha   611 
599/25 Pracejovice ostatní plocha – dobývací 

prostor 
3125 

635 Pracejovice ostatní plocha - silnice 4407 
713 Pracejovice ostatní plocha - silnice 1189 
189/2 Hajská ostatní plocha – jiná plocha   253 
189/3 Hajská ostatní plocha – jiná plocha 1497 
189/6 Hajská ostatní plocha -  jiná plocha 4215 
747/5 N.Strakonice ostatní plocha – ostatní 

komunikace. 
   54 

II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
8) Žádost o uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvy 
v souvislosti se zásadami realizace staveb komunikací  a inženýrských sítí obecného 
zájmu. 
ŽADATEL: PROTOM STRAKONICE, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice 
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Usnesení č. 2512/2008 (81/5a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit v souvislosti s realizací stavby komunikace, kanalizace a vodovodu na pozemku p.č. 
dle KN 1053, 1055/1, 1055/2, 1070/14, 1326/2 vše k.ú. Dražejov u Strakonic s uzavřením 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně po kolaudaci stavby kupní smlouvy 
s předmětem koupě kanalizačního řadu v délce 108 m a vodovodního řadu v délce 118 m, 
dále komunikace včetně pozemku pod budoucí komunikací. Kupní cena je stanovena ve výši 
25 % celkových finančních nákladů tzn. 1.605.137 ,- Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
9) Žádost o uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvy 
v souvislosti se zásadami realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného 
zájmu. 
ŽADATEL: JUDr. Martin Sígler, Virt, v zastoupení In g. Vačkár, Dražejov  
Usnesení č. 2513/2008 (81/5a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit v souvislosti s realizací stavby komunikace, kanalizace a vodovodu na pozemku p.č. 
dle KN 129/1,129/6 vše k.ú. Střela v majetku města Strakonice s uzavřením smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní a následně po kolaudaci stavby kupní smlouvy s předmětem koupě 
kanalizačního a vodovodního řadu v délce cca. 150 m, veřejného osvětlení a dále 
komunikace. Kupní cena je stanovena ve výši 25% celkových nákladů díla tzn.  419.990,- Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
10) Úhrada daně z  převodu nemovitostí  („Stavba cyklostezky  v  lokalitě Podskalí – 
Nový Dražejov“).  
Usnesení č. 2514/2008 (81/5a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s úhradou daně z  převodu nemovitostí při výkupech částí pozemků v souvislosti 
s akcí „ Stavba cyklostezky  v lokalitě Podskalí – Nový Dražejov“.  
 
11) Prodej bytových jednotek v domech jednotlivým nájemcům - změna nájemce 
Usnesení č. 2515/2008 (81/5a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
revokovat část usnesení ZM č. 394/ZM/2008, týkající se prodeje bytových jednotek v domě 
č.p. 73, 74, 75, 76, 77, 78, ul. Bezděkovská ve Strakonicích níže uvedeným původním 
nájemcům. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem bytové jednotky č.p. 73, 74, 75, 76, 77, 78, Bezděkovská, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zákona č. 72/1994, 
v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) za cenu stanovenou v souladu s platnými Zásadami 
prodeje bytů níže uvedeným nájemcům.  
 

původní nájemce současný nájemce č.p.  č. bytové jednotky 
Olga Vachtová Olga Vachtová a František 

Doležal 
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Božena Hekrová Petra Ponetová   
Ivana Naušová Ivana a Vladislav Babinských   
 
12) Marie Hubená, Strakonice – žádost o odkup bytu za privatizační cenu 
Usnesení č. 2516/2008 (81/5a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b. j. č. 02, o velikosti 2+0 včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a pozemku ve Strakonicích paní Marii Hubené, za cenu stanovenou při 
privatizaci domu, která činila 126.143,- Kč ani s možností splácet cenu dle znaleckého 
posudku formou nájmu.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem b. j. č. 02, paní Marii Hubené za cenu dle znaleckého posudku. 
 
13)  Vyřazení majetku  
Usnesení č. 2517/2008 (81/5a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyřazením následujícího majetku s pořiz. cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
Městská policie Strakonice: 
- posilovací zařízení – poř. cena 35.779,- Kč, r.poř. 1976  
Městský úřad Strakonice: 
- PC 800/128/20.0 WIN98SE – 35.741,90 Kč, r.poř. 2001 
- PC 466/192/4,3 WIN98SE + monitor ADI E 55 – 34.449,90 Kč, r.poř. 2000 
- PC 700/192/10.0 WIN98SE – 21.392,70 Kč, r.poř. 2002 
- PC 700/128/20.0 WIN98SE – 28.692,40 Kč, r.poř. 2001 
- PC 766/192/10.0 WIN98SE + monitor ADI 5PD 17“ – 36.899,- Kč, r.poř. 2001 
- PC 800/128/20.0 WIN98SE + monitor Targa Vis. 17“ –  2 ks á 35.741,90 Kč, r.poř. 2001 
- PC 1000/128/20.0 WIN98SE + monitor Targa Vis. 17“ – 5 ks á 21.760,05 Kč, r.poř. 2002 
- PC 1000/256/20.0 WIN98SE + monitor Targa Vis. 17“ – 21.760,05 Kč, r.poř. 2002 
- PC 1000/256/10.0+CD ROM  WIN98SE + monitor Belinea 17“ – 21.760,05 Kč, r.poř. 2002 
- PC 1200/128/4.3 WIN98SE – 42.862,05 Kč, r.poř. 1996 
- jehličková tiskárna EPSON LQ 1070 – 21.508,- Kč, r.poř. 2001 
- jehličková tiskárna EPSON LQ 1070 – 22.609,- Kč, r.poř. 2001. 
 
1) Prodloužení nájemních smluv v nástavbových bytech v domech č. p. 774, 775, 776 ul. 
Mírová a č. p. 799 ul. Husova, Strakonice stávajícím nájemcům 
Usnesení č. 2518/2008 (81/5b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatků k nájemní smlouvám se stávajícími nájemci na nástavbové byty 
v domech ul. Mírová č.p. 774, 775, 776 a Husova č.p. 799 Strakonice, jejichž předmětem je 
prodloužení nájemní smlouvy o dva roky, tzn. do října. 2010. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vypracovat dodatky nájemních smluv. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
2) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví  
města p.č. dle KN 432/2 v k.ú. Strakonice v souvislosti se  stavebními úpravami 
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rodinného domu č.p. 703 na pozemku p.č. dle KN 419/3 v k.ú. Strakonice  
Žadatel: Martina Van ěčková, Strakonice 
Usnesení č. 2519/2008 (81/5b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením plynové přípojky na pozemku ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 439/2 
v   k.ú. Strakonice v souvislosti se stavebními úpravami rodinného domu č.p. 703 na pozemku 
p.č. dle KN 419/3 v k.ú. Strakonice, dle sazebníku.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
3)  Správa objektů čp.270 a  čp.1319  v ul. Na Stráži ve Strakonicích 
Usnesení č. 2520/2008 (81/5b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s předáním  objektů  čp. 270 (majetek města Strakonice)  a čp. 1319  (byty č.jednotek 1319/1 
– 1319/4 v majetku soukromých osob, nebytové prostory č. jednotek 1319/5 – 1319/26 
v majetku města Strakonice) v ul. Na Stráži ve Strakonicích do správy Technických služeb 
Strakonice s.r.o.. 
 
4) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 
137/2006 Sb. na „Koordinátora bezpečnosti práce“ na stavbě „Obytná zóna Na 
Muškách – komunikace“ 
Usnesení č. 2521/2008 (81/5b) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 137/2006 
Sb., v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, 
schválených usnesením Rady města Strakonice ze dne 11.10.2006 a 27.2.2008, na vykonávání 
funkce „Koordinátora bezpečnosti práce“ na stavbě „Obytná zóna Na Muškách - 
komunikace“ v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto zájemcům, použít kriterium pro hodnocení  
nabídek pouze nabídkovou  cenu včetně DPH : 

1. Jiří Urbánek, Strakonice 
2. Ing. Josef Hlavnička, 312 00 Plzeň 
3. LIMEX CB a.s.,  Ing.Kulíř, Střížkovská 3, Praha 8 

včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice s možností přihlášení dalších 
uchazečů. 
II. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Václav Šrámek 
4. člen Ing. Miloš Haiser 
5. člen  Ing. Oldřich Švehla 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Karel Vlasák 
2. náhradník Michal Bezpalec 
3. náhradník Mgr. Ivana Parkosová 
4. náhradník Jaromír Zeman 
5. náhradník Ing. Lukáš Srb 
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III. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání 
 
6) Úprava parkovací plochy ve dvoře MěÚ Strakonice 
Usnesení č. 2522/2008 (81/5b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přímým zadáním stavby: „Úprava parkovací plochy ve dvoře MěÚ Strakonice“ společnosti 
Znakon a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice za celkovou cenu díla 389.682,- Kč včetně 
DPH, termín plnění do 15.12.2008. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
7)  Protipovodňová opatření – Nový Dražejov, Strakonice 
Usnesení č. 2523/2008 (81/5b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
na základě provedené poptávky s realizací stavby: „Protipovodňová opatření – Nový 
Dražejov, Strakonice – I. Etapa“. Zhotovitel stavby: Swietelsky stavební, s.r.o., Pražská 495, 
České Budějovice za celkovou cenu díla ve výši 449.982,- Kč včetně DPH. Termín dokončení 
díla je stanoven do 31.12.2008  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo 

 
1) Vyhlášení záměru na prodej 
Usnesení č. 2524/2008 (81/5c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej nebytových prostorů – kolen,  nacházejících se na 
pozemku  p.č. 128/1 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 430 m2  
 
2) Žádost o uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvy 
v souvislosti se zásadami realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného 
zájmu. 
ŽADATEL: Poleno Miloslav,  Radomyšl 
Usnesení č. 2525/2008 (81/5c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit v souvislosti s realizací stavby komunikace, kanalizace, vodovodu a veřejného 
osvětlení na pozemku p.č. dle KN 1107/25  k.ú. Dražejov u Strakonic s uzavřením smlouvy o 
smlouvě kupní a následně po kolaudaci stavby kupní smlouvy s předmětem koupě 
kanalizačního řadu v délce 264 m, vodovodního řadu v délce 287 m, veřejného osvětlení (6 ks 
svítidel) a dále komunikace včetně pozemku p.č. dle KN 1107/25 k.ú. Dražejov u Strakonic. 
Kupní cena je stanovena ve výši 1.922.331 ,- Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
3) Bytová jednotka č. 02, ul. Bezděkovská č.p. 428, Strakonice II – přímý prodej 
Usnesení č. 2526/2008 (81/5c) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 2 v domě č.p. 428,  ul. Bezděkovská ve Strakonicích II, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku panu Josefu Chocholovi, 
Strakonice za cenu 381.000,- Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
4) Josef Strašil – revokace usnesení č. 397/2008   
Usnesení č. 2527/2008 (81/5c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení č. ZM/397/2008 ze dne 25. června 2008 týkající se prodeje b. j. 07 v domě 
č. p. 1226, ul. Obránců Míru ve Strakonicích, včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a pozemku panu Josefu Strašilovi za cenu 396.000,- Kč. 
 
2. TS:  
A/ Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro období  2008 - 
2009 
Usnesení č. 2528/2008 (81/1) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí   
s návrhem „Operačního plánu zimní údržby místních komunikací a chodníků“pro období  
2008 – 2009   
II. Schvaluje 
zahájení zimní pohotovosti dnem 14.11.2008. 
           
B/ Společenství vlastníků /ulice Stavbařů č.p.207/ - rekonstrukce objektu 
Usnesení č. 2529/2008 (81/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zateplením objektu  a výměnou oken v domě čp. 207, ul. Stavbařů, Strakonice, a s 
navýšením částky do fondu oprav, z důvodů úhrady úvěru, na výši cca 28,- Kč/m2. V majetku 
města se jedná o 14 byt. jednotek (zateplení + výměna 39 oken a  10 balkónových stěn) 
s předběžným celkovým nákladem ve výši 2,460.000,- Kč. 
 
Celkové náklady spojené s rekonstrukcemi budou hrazeny úvěrem, který se splácí 
z prostředků fondu oprav Společenství. 
 
3. Zápis z 9. jednání komise pro sport   
Usnesení č. 2530/2008 (81/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 9. jednání komise pro sport ze dne 14. 10. 2008.  
II. Souhlasí 
se Zásadami pro poskytování finančních příspěvků (neinvestičních transferů) města 
Strakonice určených pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity včetně znění příloh  
1-7    s platností d 1. 1. 2009. 
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III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 10.000,- Kč z finančních  prostředků na ocenění 
mimořádných sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města Michalu 
Frčkovi (mistr světa pro rok 2008 v kategorii full-contact – 67 kg). 
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města Klubu sportovních 
rybářů ČTU Strakonice – muškaření (druhé místo v I. lize). 
V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města Michaele Staré (členka 
družstva na mistrovství Evropy juniorek v basketbalu, které obsadilo třetí místo). 
VI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro 
kategorie žactva a dorostu (u HC Strakonice, o. s., včetně juniorské kategorie) a na nájemné 
ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro kategorie dospělých ve výši: 
162.875,- Kč HC Strakonice, o. s., za srpen 2008, 5.790,- Kč SK Basketbal Strakonice za 
srpen 2008.  
VII. Souhlasí 
s vrácením poskytnutého příspěvku (schváleného radou města usnesením číslo 1769/2008 ze 
dne  
26. 3. 2008) ve výši 2.000,- Kč TJ ČZ Strakonice – oddílem házené. 
VIII. Ukládá 
řediteli STARZu MVDr. Pavlu Duškovi zajistit na nově budované házenkářské hale úpravy  
pro víceúčelové využití, zejména pro další druhy sportu (barevné vymezení hřiště).  
 
4. ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 –  přijetí daru 
Usnesení č. 2531/2008 (81/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru – interaktivní učebnice pro výuku německého jazyka a přírodopisu – v hodnotě 
9.980 Kč od firmy Nakladatelství Fraus, s.r.o., Plzeň. 
 
5. MěÚSS:  
A/ Ubytování v AD  
Usnesení č. 2532/2008 (81/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Jana Bledého v období od 20.10.2008 do 31.1.2009  
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu od 
20.10.2008 do 31.1.2009 
III.  Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence 
 
B/ Likvidace pohledávky 
Usnesení č. 2533/2008 (81/15) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit odúčtování pohledávky ( nevykrytá dotace z roku 1993) ve výši 1 809 000,- Kč  
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II. Ukládá 
řediteli MěÚSS Strakonice zajistit realizaci v rámci účetnictví organizace 
 
6. Plnění usnesení za I. a II. čtvrtletí 2008 
Usnesení č. 2534/2008 (81/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení RM za období I. a II. čtvrtletí 2008 
II. Schvaluje 
vyřazení z evidencce  614 splněných usnesení 
III. Revokuje 
usnesení č. 1287/2007, 1719/2008, 1948/2008, 2073/2008 
IV. Vy řazuje do evidence usnesení s trvalou platností       
usnesení č. 2083/2008 
V. Ukládá  
tajemníkovi vést v evidenci 99 nesplněných usnesení a zajistit jejich plnění   
 
7. Nákup hraček do mateřských škol 
Usnesení č. 2535/2008 (81/8) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
navýšení příspěvku pro mateřské školy zřizované městem Strakonice na nákup hraček takto: 
MŠ U Parku  15 tis. Kč 
MŠ Čtyřlístek  16 tis. Kč 
MŠ Lidická  22 tis. Kč 
MŠ Holečkova 413 18 tis. Kč 
MŠ Spojařů  20 tis. Kč 
MŠ Školní  20 tis. Kč 
MŠ A.B.Svojsíka 20 tis. Kč 
MŠ Šumavská  19 tis. Kč 
Navýšení příspěvku bude kryto z rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zaslat schválené částky na účty příslušných mateřských 
škol. 
 
8. Přidělení názvu nově vzniklých ulic v lokalit ě Nový Dražejov 
Usnesení č. 2536/2008 (81/9) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  

• schválit přidělení názvu nově vzniklé ulice na pozemku p.č. 1107/25 v katastrálním 
území Nový Dražejov - „U Větrolamu“. 

 

• přidělení názvu nově vzniklé ulice na pozemku p.č. 1330 v katastrálním území Nový 
Dražejov - „Na Rozhledech“. 

II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit návrh na přidělení názvů nově vzniklých ulic na projednání 
Zastupitelstvu města Strakonice v souladu s § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
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9. SK Basketbal Strakonice – zařazení do systému příspěvků na nájemné 
Usnesení č. 2537/2008 (81/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zařazením SK Basketbal Strakonice mezi subjekty, kterým je poskytován příspěvek na 
nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro kategorie žactva a dorostu a 
příspěvek na nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro kategorie 
dospělých (dle zásad číslo usnesení 1480/2007 ze dne 19. 12. 2007). 
 
10. Odměny ředitelů ZŠ a MŠ zřizovaných městem Strakonice 
Usnesení č. 2538/2008 (81/11) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
udělení odměn za 2. pololetí školního roku 2007/2008 ředitelům základních a mateřských 
škol zřizovaných městem Strakonice dle předloženého návrhu, který je samostatnou přílohou 
usnesení RM uloženou na odboru školství a CR. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
         
11. „Mateřské školy Strakonice – revitalizace zeleně“– podání žádosti   
Usnesení č. 2539/2008 (81/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Mateřské školy Strakonice – revitalizace 
zeleně“ do Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody 
a krajiny, Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny).Předpokládaný 
objem činí 2.810 667,-Kč, přičemž požadovaná výše dotace může dosáhnout až 90% z 
celkových uznatelných nákladů. 
II. Pověřuje 
místostarostu města Ing. Karla Vlasáka jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR 
v souvislosti s podáním žádosti. 
 
12. Příspěvek na pořádání halového fotbalového turnaje „Senioři a mládež proti 
drogám“.   
Usnesení č. 2540/2008 (81/16) 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku pořadateli (Ekonomické služby – BH spol. s r.o., U sv. 
Markéty 214, Strakonice) ve výši 10.000,-Kč na pořádání 11. ročníku halového fotbalového 
turnaje, který proběhne od listopadu 2008 do ledna 2009 pod názvem "Senioři a mládež proti 
drogám". Bude hrazeno z položky „Příspěvky sociálním organizacím“. 
 
13. Rozpočtová   opatření   č.  88 – 92 
Usnesení č. 2541/2008 (81/14) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
RO č. 88  ve výši  10 000,- Kč 
Finanční dar JčK pro ZŠ a MŠ Povážská, Strakonice na „Školní olympijské hry“. 
RO č. 89  ve výši  85 950,- Kč 
Finanční příspěvek JčK na hospodaření v lesích – Obnova a zajištění lesních porostů. 
RO č. 90  ve výši  140 000,- Kč 
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Dotace ze státního rozpočtu pro Městské kulturní středisko Strakonice na realizaci projektu 
„XVIII. Mezinárodní dudácký festival Strakonice“. 
RO č. 91 ve výši  20 000,- Kč 
Příspěvek JčK pro Městské kulturní středisko Strakonice na realizaci projektu „Divadelní 
festival amatérských ochotnických souborů jihočeského kraje SETKÁNÍ 2008“. 
II. Doporu čuje ZM  
schválit 
RO  č. 92  ve výši  1 770 000,- Kč 
Zvýšení investičního transferu TJ ČZ Strakonice na dokončení akce „Zastřešení a přístavba 
házenkářské haly“. Na akci byla již v rozpočtu města na rok 2008 schválena částka 7 350 
000,- Kč. Důvodem navýšení transferu je provedení víceprací a dalších úprav nezbytných pro 
kompletní a kvalitní dokončení celé akce. 
Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce ZŠ Povážská - výstavba nové budovy ve 
výši 1 000 000,- Kč a z akce výstavba sběrného dvora ve výši 770 000,- Kč. 
III. Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 88 - 91 provést a rozpočtové  opatření č. 92 
předložit ke schválení na nejbližším zasedání ZM. 
 
14. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 2542/2008 (81/16) 
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. 
na sobotu 8. 11. 2008 – koncert –  živá hudba – Restaurace Habeš, Vodárenská 262, 
Strakonice – pořádá Petr Kalaš, Jakub Frydrýšek – Sdružení pro obnovu Řepice a okolí – od 
22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                   Ing. Karel Vlasák    
       starosta                   místostarosta                       


