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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 83. jednání Rady města Strakonice 

konaného 26.11.2008 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     7 členů RM :  

                        Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Vlasák – místostarosta  

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

            
Program: 
 
1. Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.  
        Usnesení č. 2577/2008          
2. Rozpočtová   opatření   č.  93 – 104 
        Usnesení č. 2578/2008          
3. OZV města Strakonice č. 7/2008 (poplatek za komunální odpad) 
         Usnesení č. 2579/2008      
4. Obecně závazné vyhlášce města Strakonice č. 8/2008 o místním poplatku ze psa 

       Usnesení č. 2580/2008          
5. Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2009 
        Usnesení č. 2581/2008          
6. MAS LAG Strakonicko, Strategický plán LEADER 2007 - 2013 
        Usnesení č. 2582/2008          
7. Obecně závazná vyhláška č. 6/2008 ( požární řád) 
                      Usnesení č. 2583/2008          
8. Zásady pro tvorbu a užívání Fondu na úpravu zevnějšku (výše příspěvku pro matrikářky)  
         Usnesení č. 2584/2008          
9. Majetkové záležitosti 
                  Usnesení č. 2585/2008 –2602/2008 
10. TS - návrh ceny vodného a stočného, nájemné (vodohospodářský fond)  na rok  2009 

       Usnesení č. 2603/2008          
11. Sportovec roku 2008 (záštita a poskytnutí příspěvku) 
         Usnesení č. 2604/2008          
12. Užití znaku města 
         Usnesení č. 2605/2008          
13. Licenční smlouva  (novoročenky) – Pavel Koubek 
        Usnesení č. 2606/2008          
14. Přidělení bytu v DPS 
         Usnesení č. 2607/2008          
15. MěKS - složení přípravného výboru XIX. MDF 

       Usnesení č. 2608/2008          
16. Dodatek č. 162/2008/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI 
na rok 2008, na akci „Cyklostezka Ellerova ulice, Strakonice“  
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                Usnesení č. 2609/2008          
 
17. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006  
        Usnesení č. 2610/2008          
18. Zpravodaj města Strakonice – zrušení placené inzerce 
                Usnesení č. 2611/2008          
19. DJ. František Mareš – poskytnutí finančního příspěvku              
                Usnesení č. 2612/2008          
 
Zahájení:  
83. 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. Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.  
Usnesení č. 2577/2008  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s převodem nemovitostí (pozemky a budovy v areálu pivovaru) formou vkladu do 
majetku společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.  
Schvaluje zastupitelstvo při udělení souhlasu s vložením nemovitostí do základního kapitálu: 
II. Doporu čuje ZM 
schválit usnesení ve znění: 
„Ukládá radě města Strakonice zajistit, aby převody nemovitého majetku společnosti 
Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. vždy podléhaly souhlasu zastupitelstva města“. 
Projednávání bodů 2 – 4 se zúčastnila Ing. Šochmanová 
 
2. Rozpočtová   opatření   č.  93 – 104 
Usnesení č. 2578/2008 (83/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
RO č. 93  ve výši  200 000,- Kč 
Zvýšení příspěvku na provoz  ZŠ Jiřího z Poděbrad na úhradu účelových prostředků 
(elektrická energie, pára, voda, odpisy) z důvodu zvýšení nárůstu cen energií. 
Rozpočtové opatření bude kryto  přesunem finančních prostředků z  rezervy na spoluúčasti při 
získání dotací z Norských fondů pro mateřské školy ve Strakonicích. 
RO č. 94  ve výši  200 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků majetkového odboru z položky výkupy pozemků na položku 
znalecké posudky z důvodu stanovení cen pozemků, které byly převedeny do majetku města 
bezúplatně od ČR. 
RO č. 95  ve výši  100 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků majetkového odboru z položky výkupy pozemků na položku 
platby daní a poplatků. 
RO č. 96 ve výši  308 306,50  Kč 
Doplatek příspěvku ze SR a ESF v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů na 
projekt „Vzdělávání jako profesionální služby veřejnosti“. 
RO č. 97  ve výši  1 083 000,- Kč 
Zvýšení účelové dotace ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku  na péči oprávněným 
osobám dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na základě rozhodnutí MPSV. 
RO č. 98  ve výši  6 000 000,- Kč 
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Snížení účelové dotace ze státního rozpočtu na dávky sociální péče pro těžce zdravotně 
postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi  na základě rozhodnutí MPSV. 
RO č. 99 ve výši  30 000,- Kč 
Navýšení příspěvku na provoz MěKS Strakonice na výdaje spojené se zajištěním říjnových 
oslav 90. výročí vzniku Československé republiky. 
Rozpočtové opatření bude kryto přesunem fin. prostředků z položky odboru Š a CR – 
významné akce. (viz. Příloha) 
RO č. 100 ve výši   60 000,- Kč 
Zvýšení rozpočtu na nákup zboží do městského informačního centra. Rozpočtové opatření 
bude kryto z příjmů z prodeje tohoto zboží. (viz. Příloha) 
II. Doporu čuje ZM 
schválit 
RO  č. 101  ve výši  1 414 000,- Kč 
Zvýšení finančních prostředků na financování služeb objednávaných městem Strakonice u 
Technických služeb Strakonice s.r.o. Rozpočtové opatření bude kryto z daňových příjmů 
města, zejména z daně z příjmu právnických osob. (viz. Příloha) 
RO  č. 102  ve výši  527 000,- Kč 
Zvýšení finančních prostředků na úhradu nákladů na rozšíření sběrného dvora v Tovární ulici. 
Rozpočtové opatření bude kryto z daňových příjmů města, zejména z daně z příjmu 
právnických osob. (viz. Příloha) 
RO  č. 103  ve výši  715 000,- Kč 
Zvýšení prostředků na úroky z úvěru na nákup Pivovaru Strakonice. Úvěr je úročen 
pohyblivou úrokovou sazbou s přechodnou fixací, v roce 2008 došlo k podstatnému zvýšení 
této úrokové sazby. Rozpočtové opatření bude kryto z výnosu  podílových listů u otevřeného 
podílového fondu SPOROINVEST. 
RO č. 104 ve výši  950 000,- Kč 
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci STARZ Strakonice na úhradu účelových 
prostředků (el. energie, teplo) z důvodu zvýšení ceny elektrické energie a tepla a změny sazby 
DPH. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem finančních prostředků z položky odboru Š a 
CR – příspěvky sportovním organizacím na úhradu nákladů ve sportovních zařízeních 
spravovaných STARZ Strakonice. (viz. Samostatný materiál) 
III. Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 93 - 100 provést a rozpočtová opatření č. 101 – 
104 předložit ke schválení na nejbližším zasedání ZM. 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 
 
3. OZV města Strakonice č. 7/2008 (poplatek za komunální odpad) 
Usnesení č. 2579/2008 (83/6) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
vydat obecně závaznou vyhlášku č. 7/2008 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních dopadů 
v nově navrženém znění.  
II. Doporu čuje ZM 
i pro rok 2009 zachovat z důvodu motivace ke třídění komunálního odpadu poplatek za osobu 
ve výši 470,-Kč/rok.   
 
4. Obecně závazné vyhláška města Strakonice č. 8/2008 o místním poplatku ze psa 
Usnesení č. 2580/2008 (83/18) 
Rada města po projednání 



 4

I. Doporučuje ZM 
vydat obecně závaznou vyhlášku č. 8/2008 o místním poplatku ze psa. 
 
5. Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2009 
Usnesení č. 2581/2008 (83/2) 
Rada města po projednání 
I. Dodoporučuje ZM  
souhlasit s účastí (i finanční) města Strakonice na projektu „Oprava a obnova kapliček na 
území středního Pootaví“. Na tento projekt bude podána žádost o poskytnutí dotace v rámci 
Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2009 – Opatření 3: Integrované projekty 
venkovských mikroregionů – dotační titul 7. Žadatelem bude Svazek obcí středního Pootaví.    
II. Ukládá  
odboru rozvoje předložit materiál na projednání v ZM. 
 
6. MAS LAG Strakonicko, Strategický plán LEADER 2007 - 2013 
Usnesení č. 2582/2008 (83/3) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit se zařazením města Strakonice a přilehlých městských částí do území Místní akční 
skupiny LAG Strakonicko o.s. 
II. Doporu čuje ZM  
schválit strategický plán LEADER 2007–2013. 
III. Ukládá  
odboru rozvoje předložit materiál na projednání v ZM. 
 
7. Obecně závazná vyhláška č. 6/2008 (požární řád) 
Usnesení č. 2583/2008 (83/4) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit předloženou obecně závaznou vyhlášku č.6/2008, kterou se vydává požární řád obce.  
 
8. Zásady pro tvorbu a užívání Fondu na úpravu zevnějšku (výše příspěvku pro 
matriká řky)  
Usnesení č. 2584/2008 (83/8) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje   
s účinností od 1.1.2009, v souladu se Zásadami pro tvorbu a užívání Fondu na úpravu 
zevnějšku (matrikářky), příspěvek ve výši 500,-Kč/osobu a den konání obřadů na krytí 
zvýšených výdajů na ošacení spojené s řádným reprezentováním úřadu při občanských 
obřadech,  
 
9. Majetkové záležitosti 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1) Uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu NP  
Usnesení č. 2585/2008 (83/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatků k následujícím  smlouvám o nájmu NP s níže uvedenými nájemci: 
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- Muzeum středního Pootaví Strakonice,  smlouva ze dne 10.12.1996  ve znění dodatku č. 1 ze 
dne 27.10.1999 
- Ciao, cestovní kancelář, s.r.o.  se sídlem Strakonice, Zámek čp. 1, smlouva ze dne 
16.12.1996, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.5.1998, dodatku č. 2 ze dne 5.10.1999  a dohody 
o postoupení práv a povinností ze smlouvy o nájmu ze dne 4.2.2005, jejichž předmětem bude 
stanovení závazku nájemců  hradit 4x ročně vždy v termínu k 1.1., 1.4., 1.7. a 1.10.  zálohy na 
odběr tepla ve výši  3.000,- Kč/čtvrtletně u Muzea středního Pootaví Strakonice,  6.000,- 
Kč/čtvrtletně u spol. CIAO, cestovní kancelář,  s.r.o., dále závazek pronajímatele provést  1x 
ročně,  vždy během měsíce května každého kalendářního roku,  vyúčtování nákladů na 
spotřebované teplo za předchozí kalendářní rok.  
Dodatky budou  uzavřeny  s účinností od 1.9.2008, nájemci  uhradí před podpisem dodatku 
částku stanovenou pronajímatelem  za skutečně odebrané teplo v období září - prosinec 2007 
a  leden – duben 2008.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných  dodatků. 
 
2) Žádost Odborové organizace  ČZ a.s.  
Usnesení č. 2586/2008 (83/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s prodloužením dohody o bezplatném užívání klubovny v Domě kultury Strakonice  pro 
činnost Klubu důchodců při odborové organizaci OS KOVO ČZ a.s. na dobu jednoho roku. 
 
3) Žádost p. Martina Hocha, Strakonice  
Usnesení č. 2587/2008 (83/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se změnou užívání objektu čp. 272 v ul. Otavská v Novém Dražejově (objekt Myslivny) 
z původně kolaudované klubovny SSM (r. 1976)  na restauraci. 
II. Souhlasí  
s podnájmem objektu čp. 272 v ul. Otavská v Novém Dražejově třetí osobě: p. Martinu 
Hochovi, Strakonice (v souladu s nájemní smlouvou ze dne 4.4.2008 uzavřenou mezi městem 
Strakonice a Mysliveckým sdružením Banín Dražejov), a to na dobu určitou do 31.12.2008.  
 
4) Žádost p. Martina Hocha, Strakonice  
Usnesení č. 2588/2008 (83/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem objektu čp. 272 v ul. Otavská -  Myslivna v Novém 
Dražejově,  jedná se o dvoupodlažní objekt o celkové výměře pronajímaných NP 240 m2, ve 
2. nadzemním podlaží bude i nadále zachován provoz knihovny, prostory zatím není možné 
využívat jako restauraci s každodenním provozem (možno pouze  na základě vyřízení změny 
užívání objektu), jedná se o pronájem na dobu  neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  
 
1) Demolice objektů skladů a kolny ve dvoře MěÚ Strakonice 
Usnesení č. 2589/2008 (83/7a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
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souhlasit s demolicí objektů skladů bez č.p. na pozemku dle KN p.č. st. 115/1 a kolny bez č.p. 
na pozemku dle KN p.č. 188/1, vše v  k.ú. Strakonice. Cena demolice činí 212.603,47 Kč vč. 
DPH. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením těchto objektů z majetku města. 
 
1) Ivana Petrželková, Vladimír Petrželka, Strakonice – žádost  o prodej pozemku – 
vyhlášení záměru 
Usnesení č. 2590/2008 (83/8b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o 
výměře cca 30 m2. 
 
2) ČR – ÚZSVM – bezúplatný převod pozemků p.č. 619/11 o výměře 8 m2,       p.č. 
619/12 o výměře 202 m2 , p.č. 692/6 o výměře 19 m2, p.č. 692/8 o výměře     192 m2  a p.č. 
692/7 o výměře 515 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice 
Usnesení č. 2591/2008 (83/8b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
revokovat usnesení č. 345/ZM/2008 bod č. II. ze dne 30. 4 .2008. 
II. Souhlasit 
s bezúplatným převodem pozemků p.č. 619/11 o výměře 8 m2, p.č. 619/12 o výměře 202 m2 ,       
p.č. 692/6 o výměře 19 m2, p.č. 692/8 o výměře 192 m2  a p.č. 692/7 o výměře 515 m2, vše v        
k.ú. Nové Strakonice od ČR - ÚZSVM do vlastnictví města Strakonice. 
III. Pov ěřit 
starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. 
 
3) Marie Hubená, Strakonice – žádost o odkup bytu za privatizační cenu 
Usnesení č. 2592/2008 (83/8b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b. j. č. 02, č. p. 644, o velikosti 2+0 včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku ve Strakonicích paní Marii Hubené, s ohledem na 
mimořádnou životní situaci, za cenu 160.000,-Kč s podmínkou desetiletého předkupního 
práva města za původní prodejní cenu.  
 
4) Vyřazení majetku  
Usnesení č. 2593/2008 (83/8b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyřazením následujícího  majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
ZŠ Strakonice, F.L.Čelakovského, Jezerní 1280: 
- PC COMPRI 933 ATX – 45.539,- Kč, r.poř. 2001 
ZŠ Strakonice, Jiřího z Poděbrad 882: 
- počítač PC 386DX40/4/210 – 2 ks á 32.932,70 Kč, r.poř. 1995 
- počítač PC AT486DX4 – 35.962,50 Kč, r.poř. 1996 
- počítačová síť (hlavní počítač + 6 stanic) – 80.000,50 Kč, r.poř. 2000 
ZŠ a MŠ Strakonice, Povážská 263: 
- počítač – 40.999,- Kč, r.poř. 1999 
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Městský ústav sociálních služeb Strakonice: 
- PC IBM monitor Belinea – 53.397,84 Kč, r.poř. 2003. 
 
1) Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona 137/2006 Sb. veřejné zakázky: 
„Revitalizace strakonického hradu“  
Usnesení č. 2594/2008 (83/8c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyloučením uchazeče VKS stavební s.r.o., Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice. Důvodem 
pro vyloučení je skutečnost, že uchazeč nesplnil všechny zákonné požadavky a požadavky 
zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci (viz příloha). 
II. Souhlasí 
s vyhodnocením zadávacího řízení dle § 21 odst.1 písm.f) dle zák. 137/2006 Sb., v platném 
znění, – zjednodušené podlimitní řízení na realizaci stavby veřejné zakázky: „Revitalizace 
strakonického hradu“.  
Pořadí firem a cena včetně DPH (cena bez DPH): 

1. JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s. 18.250.258,- Kč 
Písecká 893, 386 01 Strakonice               (15.336.351,- Kč) 

2. PROTOM Strakonice s.r.o.      18.622.049,- Kč 
Písecká 290, 386 01 Strakonice               (15.648.781,- Kč) 

III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem: JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, 
a.s., Písecká 893, 386 01 Strakonice, na realizaci stavby „Revitalizace strakonického hradu“, 
za cenu 18.250.258,- Kč včetně DPH, s termínem dokončení díla do 30.04.2010.  
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
2) Hrad  Strakonice  - rekonstrukce -  víceúčelový  sál  , ZUŠ  II.  etapa     
Usnesení č. 2595/2008 (83/8c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením zadávacího řízení.  
II. Souhlasí 
s doporučením komise a zadáním zakázky   „Hrad  Strakonice  - rekonstrukce  víceúčelový  
sál , ZUŠ  II.  etapa „  sdružení  Jihospol  - Protom ,  Jihočeská  obchodní  a  stavební  
společnost , a.s. Písecká  893 Strakonice a Protom Strakonice s.r.o. ,Písecká  290 , Strakonice   
, za  cenu  
69 258 236,- Kč vč.DPH  s  termínem  dokončení do 31.10.2010. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem  předmětné smlouvy. 
 
3) Výběrové řízení na projektanta stavby „Rozhledna na Kuřidle ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 2596/2008 (83/8c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na projektanta stavby „Rozhledna na Kuřidle ve 
Strakonicích“ 
II. Souhlasí 
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s uzavřením smlouvy s firmou Ing. arch. Luděk Kamiš, Nová 60, 370 01 České Budějovice na 
vypracování prováděcího projektu stavby „Rozhledna na Kuřidle ve Strakonicích“, za cenu 
476.000,- Kč včetně DPH, s termínem dokončení díla do 31.05.2009. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
4) Záměr na pronájem nebytových prostorů  
Usnesení č. 2597/2008 (83/8c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem garáže o výměře 49 m2 v části „A“ objektu čp. 772 na         
st.p.č. 800/2 v k.ú. Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích, pronájem na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
 
5) Žádost o souhlas s umožněním  opravy stávajícího parovodního potrubí na pozemcích 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 390/2, p.č. dle KN 390/6,    p.č. dle KN 393/9, 
p.č. dle KN 393/15, p.č. dle KN 393/33, p.č. dle KN 395/13,    p.č. dle KN 565/11 a  p.č. dle 
KN 565/23 vše  v katastrálním území Strakonice . 
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59,   
386 43 Strakonice . 
Usnesení č. 2598/2008 (83/8c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  umožněním  opravy stávajícího parovodního potrubí na pozemcích v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 390/2, p.č. dle KN 390/6, p.č. dle KN 393/9, p.č. dle KN 393/15, p.č. 
dle KN 393/33, p.č. dle KN 395/13, p.č. dle KN 565/11 a  p.č. dle KN 565/23 vše  
v katastrálním území Strakonice . 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
6) Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemcích ve vlastnictví  města p.č. dle KN 
1371/97 a p.č. dle KN 1371/112 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  
přípravou  stavby „Strakonice - Jezárky parc. č. 1371/97“ .                                      
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Písecká 283,  
386 01 Strakonice – projektová kancelář elektro.  
Usnesení č. 2599/2008 (83/8c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemcích ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 1371/97  a        
p.č. dle KN 1371/112 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby 
„Strakonice - Jezárky parc. č. 1371/97“,  bezúplatně.                      
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.    
 
7) Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemku ve vlastnictví  města p.č. dle KN 1269/1 
v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Dražejov  - u 
cyklostezky - kNN“ .                                      
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Písecká 283,  
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386 01 Strakonice – projektová kancelář elektro.  
Usnesení č. 2600/2008 (83/8c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN a kabelového pilíře na pozemku ve vlastnictví  města Strakonice p.č. 
dle    KN 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby 
„Dražejov  - u cyklostezky – kNN“,  dle sazebníku.  
Kabel NN pod konstrukcí cyklostezky bude veden podvrtem.                  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.    
 
8) Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemku ve vlastnictví  města p.č. dle   KN 
1269/60 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby 
„Dražejov  -  Otavská parc. č. 1269/30“ .                                      
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Písecká 283,  
386 01 Strakonice – projektová kancelář elektro.  
Usnesení č. 2601/2008 (83/8c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN a kabelového pilíře na pozemku ve vlastnictví  města Strakonice p.č. 
dle    KN 1269/60 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby 
„Dražejov  -  Otavská parc. č. 1269/30“,  dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.    
 
9) Pojistná smlouva s Generali Pojišťovnou, se sídlem a.s. Bělehradská 132, Praha 2 na 
dílo „Tisová  - zásadní komunikace pro dopravní obsluhu na místní úrovni“ 
Usnesení č. 2602/2008 (83/8c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením  Pojistné  smlouvy č. 1030080398 na dílo „Tisová – zásadní  komunikace pro 
dopravní obsluhu na  místní úrovni“  s Generali Pojišťovna, a.s.  Bělehradská 132, Praha 2 za 
cenu pojistného 19.860,-Kč po dobu realizace díla. 
II. Pověřuje 
starostu města  podpisem předmětné smlouvy. 
 
10. TS - návrh ceny vodného a stočného, nájemné (vodohospodářský fond)  na rok  2009 
Usnesení č. 2603/2008 (83/19) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
zastupitelstvu odsouhlasit pro rok 2009 variantu kalkulace A32 
cenu vodného  39,16 Kč (vč. DPH) 
cenu stočného  24,37 Kč (vč. DPH) 
výši nájemného 32.000 000,- Kč. 
 
11. Sportovec roku 2008 (záštita a poskytnutí příspěvku) 
Usnesení č. 2604/2008 (83/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s převzetím záštity starostou města při vyhlašování nejúspěšnějších sportovců za rok 2008 dne 
24.2.2009.  
II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.150,-Kč včetně DPH na úhradu nákladů spojených s 
pronájmem sálu v MěKS dne 24.2. 2009 (14:00 -22:00 hodin) při vyhlašování nejúspěšnějších 
sportovců za rok 2008. 
 
12. Užití znaku města 
Usnesení č. 2605/2008 (83/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice svazem skautů a skautek Junák, středisko Švandy dudáka na 
objektu skautských kluboven Na Křemelce 308, 386 01 Strakonice. 
 
13. Licenční smlouva  (novoročenky) – Pavel Koubek 
Usnesení č. 2606/2008 (83/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy s panem Pavlem Koubkem, Strakonice,           o poskytnutí 
práva užít perokresby budovy radnice na Velkém náměstí ve Strakonicích. Perokresba bude 
použita pro novoročenku města a k další prezentaci. Smluvní odměna činí Kč 1 000,--. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem licenční smlouvy. 
 
14. Přidělení bytu v DPS 
Usnesení č. 2607/2008 (83/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přidělením bytu o velikosti 2+0, číslo 011 v Domě s pečovatelskou službou,Strakonice 
manželům  Václavu a Ireně Halounovým, Strakonice 
II. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválené usnesení 
 
15. MěKS - složení přípravného výboru XIX. MDF 
Usnesení č. 2608/2008 (83/15) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předložený návrh složení přípravného výboru XIX. Mezinárodního dudáckého festivalu 
Strakonice 26.-29.08.2010 
Ing. Pavel Vondrys- starosta města  
PhDr. Ivana Řihová- místostarostka města 
JuDr. Eva Dlouhá- Městský úřad Strakonice- odbor vnitřních věcí 
Lucie Štěpánová – Hospodářská komora Strakonice 
Eva Dresslerová – MěKS Strakonice-  ředitelka festivalu 
Dana Skoupilová – MěKS Strakonice- tajemnice festivalu 
Ing. Lenka Hůlková – MěKS Strakonice-  ekonomka festivalu 
Josef Krček – předseda programové rady festivalu                          
II. Schvaluje  
pana Josefa Krčka do funkce předsedy programové rady XIX. Mezinárodního dudáckého 
festivalu Strakonice 26.-29.08.2010 
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16. Dodatek č. 162/2008/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
SFDI na rok 2008, na akci „Cyklostezka Ellerova ulice, Strakonice“.  
Usnesení č. 2609/2008 (83/16) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 162/2008/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008, na investiční akci s názvem 
„Cyklostezka Ellerova ulice, Strakonice“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 
Strakonice a Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9.  
II.  Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
17. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006  
Usnesení č. 2610/2008 (83/17) 
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  20. prosince 2008 – Koncert PARKÁN – živá hudba – MěDK Strakonice, 
Mírová 831, 386 01 Strakonice – pořádá Miloš Staněk, Václavská 170, Strakonice, od 22:00 
hodin do 02:30 hodin následujícího dne 
 
18. Zpravodaj města Strakonice – zrušení placené inzerce 
Usnesení č. 2611/2008 (83/20) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci redakční rady o připravovaných změnách ve Zpravodaji města Strakonice. 
II. Souhlasí 
se zrušením placené inzerce ve Zpravodaji města Strakonice s účinností od lednového vydání 
2009.  
 
19. DJ. František Mareš – poskytnutí finančního příspěvku 
Usnesení č. 2612/2008  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20.000,-Kč na úhradu nákladů spojených 
s kulturní akcí „Návrat legend“, která se uskuteční 22.12.2008 v Sokolovně ve Strakonicích 
za podmínky uskutečnění akce v rozsahu uvedeném na poskytnutém plakátu. Příspěvek bude 
poskytnut po uskutečnění akce. 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                               PhDr. Ivana Říhová    
       starosta               místostarostka                       


