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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 86. jednání Rady města Strakonice 

konaného 17.12.2008 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     7 členů RM :  

                          Ing. Vondrys – starosta  
                   Ing. Pavel - místostarosta 

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

Omluveni:  Mgr. Kotlíková – PR 
  

            
Program: 
1. MěÚSS: A/ Smlouva o příspěvku za umístění občana v domově pro seniory 
                      Usnesení č. 2648/2008  
       B/ Prodloužení ubytování v AD          

            Usnesení č. 2649/2008 
2. Dodatek č.2 k servisní smlouvě č.00251810/000/2003 o celoroční podpoře k softwarovým 
produktům  společnosti INISOFT s.r.o. 

            Usnesení č. 2650/2008           
3. OSA - licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl 

            Usnesení č. 2651/2008 
4. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 192/2008 

            Usnesení č. 2652/2008 
5. Přidělení bytu v DPS, Jezerní 1281,  Strakonice   

            Usnesení č. 2653/2008 
6. Zápis č. 6 ze zasedání Kontrolního výboru 

            Usnesení č. 2654/2008 
7. Dodatek č. 8 -  Smlouva o dílo o poskytování úklidových prací a služeb  (fa Račák) 

            Usnesení č. 2655/2008 
8. Smlouva o dílo na servis výtahu ( nárožní budova MěÚ - Vladislav Steinbauer) 

            Usnesení č. 2656/2008 
9. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací  

            Usnesení č. 2657/2008 
10. Rozpočtová opatření 108 – 110 a 112 

            Usnesení č. 2658/2008 
11. Uzavření mateřských škol zřizovaných městem Strakonice v období vánočních prázdnin 

            Usnesení č. 2659/2008 
12. Zadání veřejné zakázky na poskytovatele kontokorentního úvěru  

            Usnesení č. 2660/2008 
13. Majetkové záležitosti 

   Usnesení č. 2661/2008 – 2679/2008 
14. Zápis ze 7. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 

            Usnesení č. 2680/2008 
15. Použití znaku města – firma Strakon s.r.o. 

            Usnesení č. 2681/2008 
16. Interaktivní tabule pro ZŠ zřizované městem - doplňující materiál    
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            Usnesení č. 2682/2008 
 
 
17. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006      

            Usnesení č. 2683/2008 
18. Zápis z 10. jednání komise pro sport   

            Usnesení č. 2684/2008 
19. Příspěvek kapele Nektarka                      

            Usnesení č. 2685/2008 
20. Organizační struktura MěÚ 

            Usnesení č. 2686/2008 
21. Smlouva o zajištění provozu (STARZ x TJ ČZ - nová házenkářská hala) 
                                                                                                                               Usnesení č. 2687/2008 
 
   
                                              
Zahájení:  
86. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:45 hodin v kanceláři 
starosty.S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala 
a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. MěÚSS:  
A/ Smlouva o příspěvku za umístění občana v domově pro seniory 
Usnesení č. 2648/2008 (85/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
S aktualizovanou smlouvou o příspěvku za umístění občana v domově pro seniory  
II. Pověřuje 
Starostu podpisem předmětné smlouvy 
III. Ukládá 
řediteli MěÚSS Strakonice i nadále postupovat při umisťování občanů v domově pro seniory 
v souladu s organizačním řádem a podmínkami stanovenými v rozhodnutí o registraci k poskytování 
sociálních služeb.    
 
B/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 2649/2008 (86/21, 85/8) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě paní Petry Kunové na dobu určitou od  
1.1. do 31.1.2009 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí služby sociální prevence na dobu určitou  
od 1.1. do 31.1.2009 
III. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Ladislava Křápa, paní Kateřiny Pohlotkové, paní 
Olgy Horváthové, paní Jany Zábranské, pana Davida Kříže na dobu určitou  od 1.1. do 28.2.2009 
IV. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence  na dobu 
určitou  od 1.1. do 28.2.2009 
V. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence 
 
2. Dodatek č.2 k servisní smlouvě č.00251810/000/2003 o celoroční podpoře k softwarovým 
produkt ům  společnosti INISOFT s.r.o. 
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Usnesení č. 2650/2008 (85/2) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
dodatek č.2 k servisní smlouvě o celoroční podpoře k softwarovým produktům společnosti INISOFT 
s.r.o. 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem dodatku č.2 smlouvy 
 
3. OSA - licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl 
Usnesení č. 2651/2008 (85/3) 
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 
Slavnostní zahájení adventu, kterou pořádá město Strakonice dne 30. 11. 2008. Autorská odměna činí 
Kč 343,- včetně DPH. 
 
4. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 192/2008 
Usnesení č. 2652/2008 (85/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením předmětného dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 192/2008 ze dne 26.8.2008 na zpracování 
architektonicko-urbanistické studie ploch v okolí Měšťanského pivovaru Strakonice. 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit dodatek smlouvy k podpisu a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
5. Přidělení bytu v DPS, Jezerní 1281,  Strakonice   
Usnesení č. 2653/2008 (85/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přidělením bytu o velikosti 1+0, číslo 020 v Domě s pečovatelskou službou, Jezerní 1281, Strakonice 
paní Daniele Hrčkové, Strakonice 
II. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválené usnesení 
 
6. Zápis č. 6 ze zasedání Kontrolního výboru 
Usnesení č. 2654/2008 (85/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 6 ze zasedání Kontrolního výboru. 
II. Ukládá 
tajemníkovi MěÚ zajistit posouzení vznesených námětů. 
 
7. Dodatek č. 8 -  Smlouva o dílo o poskytování úklidových prací a služeb  (fa Račák) 
Usnesení č. 2655/2008 (85/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
A/ s uzavřením dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo o poskytování úklidových prací a služeb ze dne 
16.12.1999 mezi firmou Štěpán Račák, Šmidingerova 579, 386 01 Strakonice, IČ 62521195 a městem 
Strakonice, jehož předmětem je úprava ceny za úklid po přestěhování odborů životního prostředí a 
obecního živnostenského úřadu do budovy města Strakonice Na Stráži 270.  S platností od 1.1.2009 
činí celková cena za každý kalendářní měsíc 54.101,50 Kč včetně DPH.  
B/ s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 1.1.2009 mezi Úřadem práce ve 
Strakonicích, Textiláků 393, 386 01 Strakonice, IČ 00476234 a městem Strakonice, jehož předmětem 
je ponížení záloh na náhradu nákladů za užívání nebytových prostor ve Smetanově ulici č.p. 533 na 
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částku  92.500,- Kč 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 8 smlouvy o dílo v předloženém znění a dodatku č. 4 smlouvy o 
výpůjčce. 
 
8. Smlouva o dílo na servis výtahu ( nárožní budova M ěÚ - Vladislav Steinbauer) 
Usnesení č. 2656/2008 (85/10)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením  smlouvy o dílo mezi Vladislavem Steinbauerem, 386 02 Strakonice, IČ 10314652 a 
městem Strakonice, jehož předmětem je servis výtahu v budově města Strakonice v ulici Na Stráži 270 
za pravidelný smluvní poplatek ve výši 2.106,- Kč včetně DPH za každé čtvrtletí. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o dílo v předloženém znění. 
 
9. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací  
Usnesení č. 2657/2008 (85/11)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje   
doplnění odpisových plánů dlouhodobého hmotného majetku podle předložených návrhů těchto 
příspěvkových organizací: 
- MŠ Strakonice, A.B.Svojsíka 892 
- MŠ Strakonice, Lidická 625 
- ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 
- ZŠ a MŠ Povážská 263, Strakonice 
- MěÚSS Strakonice 
- STARZ Strakonice 
- ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice 
 
10. Rozpočtová opatření 108 – 110 a 112 
Usnesení č. 2658/2008 (85/12) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO č. 108  ve výši  60 000,- Kč 
Příspěvek Jihočeského kraje pro Městské kulturní středisko Strakonice na projekt „Velká cena města 
Strakonice 2008“. 
RO č. 109  ve výši   55 950,- Kč 
Dotace ze státního rozpočtu na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin – doplatek zvýšených 
nákladů za období  1. pololetí 2008. 
RO  č. 110  ve výši  562 559,- Kč 
Dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, 
kdy jeho činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období  III. čtvrtletí 2008. 
RO č. 112  ve výši  230 000,- Kč 
Navýšení investičního transferu pro TJ ČZ Strakonice na dokončení akce „Zastřešení a přístavba 
házenkářské haly“. Důvodem navýšení transferu je provedení víceprací - rozšíření dlážděných ploch a 
chodníků před vstupním prostorem do házenkářské haly. 
Rozpočtové opatření bude kryto daňovými příjmy města, zejména daní z příjmu právnických osob. 
II. Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 108 – 110 a 112 provést. 
 
11. Uzavření mateřských škol zřizovaných městem Strakonice v období vánočních prázdnin 
Usnesení č. 2659/2008 (85/13)  
Rada města po projednání 
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I. Bere na vědomí 
uzavření všech mateřských škol zřizovaných městem Strakonice v období vánočních prázdnin, tj. od 
22.12.2008 do 2.1.2009. 
 
12. Zadání veřejné zakázky na poskytovatele kontokorentního úvěru  
Usnesení č. 2660/2008 (85/14) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
na základě usnesení ZM č. 484/ZM/2008 ze dne 19. listopadu 2008 zaslat výzvu na podání nabídky 
v souvislosti se zajištěním výběrového řízení dle § 38 (zjednodušené podlimitní řízení) zákona 
137/2006 Sb., v platném znění, na realizaci služby poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši do 150 
000 000,- Kč za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto peněžním ústavům: 
1. Česká spořitelna, a.s., pobočka Strakonice, Velké náměstí 55 
2. Československá obchodní banka, a.s., pobočka Strakonice, ul. Lidická 514 
3. Komerční banka, a.s., pobočka Strakonice, ul. Na Stráži 270 
4. GE Money Bank, a.s., pobočka Strakonice, Palackého náměstí 1090 
5. Raiffeisenbank, a.s., pobočka Písek, Velké náměstí 116  
II. Jmenuje 
členy hodnotící komise:   náhradníky členů hodnotící komise: 
1. Ing. Pavel Vondrys     1. PhDr. Ivana Říhová 
2. Ing. Jitka Šochmanová    2. p. Dana Dubová 
3. p. Hana Vaňková     3. Ing. Eva Jankovcová 
4. Ing. Luděk Joza     4. p. Eva Rabová 
5. Ing. Eva Krausová     5. Ing. Věra Samková 
III. Ukládá 
vedoucí odboru finančního zajistit plnění veškerých úkolů při zadání této veřejné zakázky 
 
13. Majetkové záležitosti 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Šamanková 
 
1) Ukončení nájemní smlouvy  
Usnesení č. 2661/2008 (85/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vypovězením  nájemní smlouvy uzavřené dne 8.6.2006 mezi Společenstvím vlastníků bytů  čp. 1126 
ul. Čelakovského ve Strakonicích a městem Strakonice,  výpovědní lhůta dle smlouvy je  1 rok.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné výpovědi.  
 
2)  Pronájem objektu Myslivny v Novém Dražejově, Otavská 272 
Usnesení č. 2662/2008 (85/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájmem objektu Myslivny v Novém Dražejově, Otavská 272, Strakonice (dvoupodlažní objekt o 
celkové výměře pronajímaných NP 240 m2)  následujícímu žadateli za níže uvedených podmínek: 
- Myslivecké sdružení BANÍN  Dražejov, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 
1.1.2009 do  29.1.2009,  pronájem objektu za účelem pořádání schůzí MS a posezení po společných 
honech (pouze o víkendech), objekt nebude fungovat jako klasická restaurace s každodenním 
provozem, nájemné ve výši 1.000,- Kč/celou dobu nájmu + úhrada spotřebované energie, ve 2. 
nadzemním podlaží bude i nadále zachován provoz knihovny. 
II. Souhlasí  
s podnájmem objektu čp. 272 v ul. Otavská v Novém Dražejově třetí osobě: p. Martinu Hochovi, 
bytem Dražejov 58, Strakonice (v souladu s nájemní smlouvou, která bude uzavřena na dobu od 1.1. 
do 29.1.2009  mezi městem Strakonice a Mysliveckým sdružením Banín Dražejov), a to na dobu 
určitou od 1.1.2009 do 29.1.2009. 
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III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
3) Ukončení nájemní smlouvy  
Usnesení č. 2663/2008 (85/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vypovězením nájemní smlouvy uzavřené dne 17.1.2005 mezi městem Strakonice a spol. Bohemia 
Jih, s.r.o., se sídlem Mutěnice 56, okr. Strakonice na pronájem kiosku v letním kině ve Strakonicích, 
výpovědní lhůta  je 2 měsíce.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné výpovědi.  

 
4) Dohoda o uložení inženýrských sítí – kabelového vedení veřejného osvětlení ul. Mírova. 
Usnesení č. 2664/2008 (85/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podepsáním dohody o uložení inženýrských sítí – kabelového vedení veřejného osvětlení do 
pozemků parc.č. 390/ 4 a parc.č. 567/2 , vše v k.ú. Strakonice , jejichž vlastníkem je Prima Strakonice 
a.s. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
5) Dohoda o uložení inženýrských sítí – kabelového vedení veřejného osvětlení ul. Bezděkovská. 
Usnesení č. 2665/2008 (85/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podepsáním dohody o uložení inženýrských sítí – kabelového vedení veřejného osvětlení do 
pozemků parc.č. 701 a parc.č. 88, vše v k.ú. Strakonice , jejichž vlastníkem je E.ON. Česká republika 
s.r.o. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
1) Dana Šíslová – žádost o prodloužení nájemní smlouvy na startovací bytovou jednotku 
Usnesení č. 2666/2008 (85/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy ke startovací bytové jednotce č. 13, pro paní Danu Šíslovou na dva 
roky, tedy do 21. 12. 2010. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu 
 
2) Uvolněná bytová jednotka 1+1 č. b. A33 Strakonice 
Usnesení č. 2667/2008 (85/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 1+1 (45,06 m2), č. b. A33 Strakonice, s paní 
Michaelou Malinovou,  Strakonice. V případě odmítnutí bytové jednotky je stanoven náhradník pan 
Pavel Tomšovic, Strakonice.   
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Uvolněná bytová jednotka 1+1 č. b. 021 Strakonice  
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Usnesení č. 2668/2008 (85/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 1+1 (36,10 m2), č. b. 021 Strakonice, 
s panem Zbyňkem Hovorkou, Strakonice.  V případě odmítnutí bytové jednotky je stanovena 
náhradnice paní Eva Zahradníková, Strakonice.   
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Uvolněná startovací bytová jednotka 1+1 č. b. 008 Strakonice  
Usnesení č. 2669/2008 (85/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu startovací bytové jednotky o velikosti 1+1 (56,20 m2), č. b. 008 
Strakonice II, s  paní Pavlou Blažkovou, Strakonice II.   
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Uvolněná startovací bytová jednotka 1+1 č. b. 008 Strakonice  
Usnesení č. 2670/2008 (85/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu startovací bytové jednotky o velikosti 1+1 (56,20 m2), č. b. 008, 
Strakonice II, s  paní Editou Zelenkovou, Strakonice.   
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 
6) Uvolněná startovací bytová jednotka 1+1 č. b. 011 Strakonice  
Usnesení č. 2671/2008 (85/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu startovací bytové jednotky o velikosti 1+1 (56,20 m2), č. b. 011 
Strakonice II, s  Pavlem Mrázkem, Hostomice.  V případě odmítnutí některé z výše uvedených 
bytových jednotek je stanovena náhradnice paní Dagmar Bártová, Strakonice.   
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 
7) Záměr na výpůjčku nebytových prostorů 
Usnesení č. 2672/2008 (85/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na bezplatnou výpůjčku bývalých učeben v 1. poschodí objektu 
Základní školy na Podsrpu  (čp. 30), Strakonice,  jedná se o místnosti o výměrách 54 m2  a  69 
m2.  
 
8) ELKOST  PLUS  Strakonice, s.r.o. – žádost o prominutí poplatku za zvláštní užívání 
chodníku pro pěší provoz -  části  pozemku p.č. 7/1 v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice 
Usnesení č. 2673/2008 (85/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prominutím poplatku za zvláštní užívání chodníků pro pěší provoz – částí pozemků p.č. 7/1 o výměře 
cca 50 m2 a pozemku p.č. 1320/4 vše v k.ú. Strakonice, za účelem dokončení stavby „Dostavba nároží 
ulic Havlíčkova a Bavorova Strakonice“, v období do 31.01.2009 ve výši 100%, následně do 
28.2.2009 ve výši 50% a dále bude uplatňována plná sazba.  
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9) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o uzavření věcného 
břemene v souvislosti s přípravou realizace stavby: „Strakonice – Nový Dražejov – 
protipovodňová opatření“ 
Usnesení č. 2674/2008 (85/6a) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 2358/2008. 
II. Souhlasí 
v souvislosti s přípravou realizace stavby „Strakonice – Nový Dražejov – protipovodňová opatření“ s 
uzavřením budoucí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dále s uzavřením 
smlouvy o zřízení věcného břemene, přičemž věcné břemeno spočívá v právu umístit na pozemek p.č. 
1277/23 v k.ú. Dražejov u Strakonic, který je  ve vlastnictví ČR – ÚZSVM,  výústní objekt 
kanalizační stoky , za podmínky, že věcné břemeno bude sjednáno jednorázovou náhradou ve výši 
stanovené v závislosti na základní ceně pozemku, inflačního koeficientu cen pozemků, počtu let trvání 
práva odpovídajícího věcnému břemeni, účelu zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, druhu 
pozemku a velikosti dotčené plochy ochranného pásma, přičemž minimální náhrada je stanovena na 
1000,- Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 

 
10) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele projektové 
dokumentace stavby: „Lesní cesty, Strakonice“. 
Usnesení č. 2675/2008 (85/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu na základě záznamu o posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele projektové dokumentace stavby: „Lesní cesty, Strakonice“. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána společností Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, Ing. 
Radek Vačkář, 386 01 Strakonice za maximální celkovou cenu díla 758.000,- Kč včetně DPH. Termín 
plnění I. etapy do 15.5.2008, II. a III. etapy do 30.11.2008. 
II. Pověřuje 
starostu města dalším jednáním s dodavatelem projektové dokumentace ohledně ceny díla. 

. 
11)  Intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace, Strakonice – příprava realizace stavby 
Usnesení č.2676/2008 (85/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením mandátní smlouvy se společností Veřejné zakázky, s.r.o., Na hutích 9, Praha 6 
v souvislosti s výběrovým řízením na zhotovitele stavby: „Intenzifikaci ČOV  a rekonstrukci 
kanalizace“ a dále v souvislosti s výběrovým řízením na správce uvedené stavby. Předmětem plnění 
mandátní smlouvy je kompletní činnost na zpracování dvou výběrových řízení – otevřené nadlimitní 
výběrové řízení na stavební práce a dále otevřené nadlimitní výběrové řízení na služby  za celkovou 
cenu  díla ve výši  345.100,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné mandátní smlouvy 
 
12)  Úpravna vody Hajská – rekonstrukce a modernizace – příprava realizace stavby 
Usnesení č. 2677/2008 (85/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy  o obstarání prací a výkonů souvisejících s přípravou a uskutečněním zadání 
veřejné zakázky ve smyslu zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, na zhotovitele stavby: „ÚV 
Hajská – rekonstrukce a modernizace“ se společností INVEST PK s.r.o.,  Oudolí 303, 397 01 Písek, 
zastoupená Ing. Luďkem Přibylem, jednatelem společnosti za celkovou cenu díla 39.270,- Kč včetně 
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DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
13) Žádost o převod pozemků v lokalitě „Železniční stanice Strakonice“  
Usnesení č. 2678/2008 (85/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
- s podáním žádosti o převod pozemků p.č.1066/3 o výměře cca 11587 m2 , p.č. st. 2096 o výměře 80 
m2  se stavbou bez č.p., p.č. st. 2097 o výměře 1284 m2 se stavbou bez č.p.,   p.č.st. 2098 o  výměře 
304 m2 se stavbami bez č.p. , vše v k.ú. Strakonice od Českých drah, a.s. se sídlem nábřeží Ludvíka 
Svobody 1222/12, Praha, Nové Město  
- podáním žádosti o převod pozemků p.č 1437  o výměře 918 m2 , p.č. st. 3896 o výměře 285 m2 se 
stavbou bez č.p., p.č. st. 3897  o  výměře 174 m2 se stavbou bez č.p., p.č.st.3898 o výměře 118 m2 se 
stavbou bez č.p , p.č.st. 3899 o výměře 78 m2 se stavbou bez č.p., p.č.st. 3901 o výměře 391 m2 se 
stavbou bez č.p., st.p.č. 3902 o výměře 103 m2 se stavbou bez č.p. a p.č.st. 3904 o výměře 38 m2 se 
stavbou bez č.p. vše v k.ú. Strakonice od ČR – Správa železniční a dopravní cesty, st. organizace se 
sídlem Dlážděná 1003/7 Praha, Nové Město. 
 
14) Dohoda o předčasném užívání části stavby „Komunikační propojení ulice Kosmonautů a 
Spojařů, Strakonice“  
Usnesení č. 2679/2008 (85/6a) 
Rada města v souvislosti se realizací stavby: „Komunikační propojení ulice Kosmonautů a Spojařů, 
Strakonice“  
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o předčasném užívání části stavby „Komunikační propojení ulice Kosmonautů a 
Spojařů, Strakonice“ mezi Městem Strakonice a mezi zhotovitelem Sdružení SWIETELSKY – 
CASTA „Strakonice – propojení ul. Kosmonautů a Spojařů“ (vedoucí sdružení SWIETELSKY 
stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Pražská čp. 495, 370 04  České Budějovice, 
IČ 480 35 599, účastník sdružení: Casta a.s., Pražská 467, 397 01  Písek, IČ 251 70 058). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné Dohody o předčasném užívání části stavby „Komunikační 
propojení ulice Kosmonautů a Spojařů, Strakonice“  
 
14. Zápis ze 7. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
Usnesení č. 2680/2008 ( 85/15) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 7. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 4. prosince 2008. 
II. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku na nájemné v MěDK Strakonice při pořádání taneční kurzů Taneční školy 
Kohout. 
HLASOVÁNO: pro 4/3 se zdrž. – schváleno 
III. Nesouhlasí 
s vyplacením příspěvku panu Karlu Lexovi, Strakonice na výrobu strakonického betlému. 
IV. Nesouhlasí 
s vyplacením příspěvku na zajištění IV. ročníku soutěže Dívka Šumavy 2009, který se uskuteční  ve 
Vimperku. 
V. Nesouhlasí 
s podporou projektu paní Vlaďky Všetečkové, která pořádá výchovně - vzdělávací program pro školy. 
VI. Souhlasí 
s prezentací města na veletrzích cestovního ruchu Regiontour Brno 2009 a Holiday World Praha 2009  
ve společné expozici jižních Čech. 
VII. Souhlasí 
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s prezentací města v připravované publikaci Od gotiky cesta aneb Městečka a města Čech, Moravy  a 
Slezska za cenu Kč 5 831,--. 
VIII. Souhlasí 
s vyplacením odměn kronikářům – PhDr. Špeciánovi Kč 18 000,-- a Mgr. Samcovi Kč 7 000,-- za 
zápis do kroniky za rok 2005. 
IX. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu dále jednat o vyhotovení grafických listů dle požadavků vedení 
města. 
 
15. Použití znaku města – firma Strakon s.r.o. 
Usnesení č. 2681/2008 (85/16) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s použitím znaku města na propagačních vlaječkách firmy Strakon, s. r. o. 
 
16. Interaktivní tabule pro ZŠ zřizované městem - doplňující materiál    
Usnesení č. 2682/2008 (86/17)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
doplňující informaci k materiálu, týkajícímu se  pořízení 25 ks interaktivních tabulí pro základní školy 
zřizované městem Strakonice, doplněnému o cenovou nabídku firmy  KLIMAMEDIA.com. Český 
Krumlov. 
 
17. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006      
Usnesení č.2683/2008 (86/18)  
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 sobotu  10. ledna 2008 – Maturitní ples – živá hudba – MěDK Strakonice, Mírová 831, 386 01 
Strakonice – pořádá Nadační fond VOŠ a SPŠ Volyně, Resslova 440, Volyně, od 22:00 hodin do 
03:00 hodin následujícího dne 
b) na sobotu  17. ledna 2008 – Maturitní ples – živá hudba a reprodukovaná hudba – MěDK 
Strakonice, Mírová 831, 386 01 Strakonice – pořádá SOU Zvolenská, O.P.S., Zvolenská 934, 386 01  
Strakonice, od 22:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne 
 
17. Zápis z 10. jednání komise pro sport   
Usnesení č. 2684/2008 (86/19)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 10. jednání komise pro sport ze dne 2. 12. 2008.  
II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města Regíně Rejžkové – Cobra Ryu 
Strakonice, o. s. (mistrovství světa - 3. místo). 
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 4.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města Veronice Vojtové – TJ Otava 
Strakonice (mistrovství světa – 1. místo v kategorii hlídek, 5. místo v individuálním závodě; 
mistrovství Evropy – 4. místo v kategorii hlídek, 4. místo v individuálním závodě; mistrovství ČR 
juniorů – 1. místo v kategorii hlídek, 1. místo v individuálním závodě; mistrovství ČR – 3. místo 
v kategorii hlídek, finálová účast v sedmi českých pohárech, kdy celkově obsadila 7. místo, vítězka 
žebříčku juniorů pro rok 2008). 
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IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města Anně Švecové – TJ ČZ 
Strakonice – oddíl atletiky (jihočeský krajský přebor – 100 m překážky 1. místo, skok do dálky  
1. místo; jihočeský krajský přebor ve vícebojích - 1. místo; členka družstva starších dívek  
na mistrovství ČR družstev – 2. místo; mistrovství ČR – 5. místo skok do dálky, 100 m překážky  
9. místo; mezinárodní závody žactva v Brně – skok do dálky 1. místo, druhá doplňková disciplína  
60 m – 4. místo, za výkon ve skoku do dálky byla vyhodnocena jako držitelka nejkvalitnějšího výkonu 
v kategorii dívky 1994). 
V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města TJ ČZ Strakonice – oddílu 
stolního tenisu (družstvo mužů A – III. liga 2. místo, družstvo mužů B – krajská soutěž 1. místo, 
družstvo mužů C – okresní přebor 1. místo). 
VI. Souhlasí 
s tím, že TJ ČZ Strakonice – oddíl házené nebude vracet poskytnutý příspěvek ve výši 500,- Kč  
za neuskutečněný turnaj (usnesení rady města číslo 2143/2008 ze dne 2. 7. 2008). 
VII. Revokuje 
část usnesení číslo 2386/2008 ze dne 17. 9. 2008, které znělo: „VII. Souhlasí s poskytnutím příspěvku 
ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volnočasové akce HC 
Strakonice, o. s., na zorganizování vánočního turnaje 8. tříd o Pohár Romana Turka ve dnech 26. 12. – 
27. 12. 2008 na zimním stadionu.“   
VIII. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 50.000,- Kč HC Strakonice, o.s.,  na uspořádání oslav stoletého 
výročí hokeje ve Strakonicích (dne 26. 12. 2008), finanční prostředky budou hrazeny z organizace 
214. 

             
19. Příspěvek kapele Nektarka         
Usnesení č. 2685/2008 (86/20)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku na zakoupení technického vybavení ve výši Kč 20 000,-- pro kapelu Nektarka.  
II. Souhlasí 
s převodem finančních prostředků z kapitoly 300 – Příspěvky organizacím se sociálním zaměřením na 
kapitolu 217 – Příspěvky na kulturu (rozpočtové opatření č. 111). 
             
20. Organizační struktura M ěÚ 
Usnesení č. 2686/2008 (86/22)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
s účinností od 1.1.2009  předložené schéma organizační struktury Městského úřadu Strakonice 

             
21. Smlouva o zajištění provozu (STARZ x TJ ČZ -nová házenkářská hala) 
Usnesení č. 2687/2008 (86/23)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy  mezi   Tělovýchovnou jednotou ČZ Strakonice, Máchova 108, IČ: 00367915 a 
STARZ Strakonice, Na Křemelce 512, IČ00367915, jejímž předmětem je zajištění provozu, dodávky 
tepla a elektrické energie házenkářské haly na pozemku p. č. 4115 v.k.ú. Strakonice dle předloženého 
návrhu. STARZ  zajistí provoz stavby na své náklady. 
II. Pověřuje  
starostu města  jejím podpisem 
III. Souhlasí 
s navýšením rozpočtu STARZ o částku 20.000,-Kč určenou na pokrytí nákladů spojených se 
slavnostním otevřením nové házenkářské haly. Bude kryto z položky „Úroky na vkladech“.  
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Ing. Pavel Vondrys                                                        Ing. Pavel Pavel  
         starosta                   místostarosta                       


