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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 88. jednání Rady města Strakonice 
konaného 14.1.2009 v kanceláři starosty 

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

                          Ing. Vondrys – starosta  
                   PhDr. Říhová – místostarostka  

členové RM:  Mgr. Parkosová, Ing. Vlasák, pí Žiláková 
Ing. Tůma – tajemník  
Mgr. Kotlíková – PR 

 
Omluveni:  Ing. Pavel – místostarosta,  MUDr. Chod 
  

            
Program: 
                      
                     
1. Zásady pro tvorbu a užívání fondu města Strakonice – Fond na úpravu zevnějšku pro zastupitele  
    města 
                    Usnesení č. 2716/2009  
2. Určení místa a doby konání svatebních obřadů 
                    Usnesení č. 2717/2009  
3. Majetkové záležitosti 
                   Usnesení č.2718/2009 – 2725/20009 
4. TS – bytové záležitosti 
                     Usnesení č. 2726/2009 – 2729/2009 
5. Rozpočtová opatření číslo 114 - 121 
                    Usnesení č. 2730/2009 
6. Veřejné provozování hudebních děl – novoroční ohňostroj 
                    Usnesení č. 2731/2009 
7. Prezentace města – časopis Všudybyl 
                    Usnesení č. 2732/2009 
8. MěÚSS – jmenování komise pro výběr žadatelů o umístění do domovů pro seniory 
                    Usnesení č. 2733/2009 
9. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
                    Usnesení č.2734/2009 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
Zahájení:  
88. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:40 hodin v kanceláři 
starosty.S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala 
a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Zásady pro tvorbu a užívání fondu města Strakonice – Fond na úpravu zevnějšku pro 
zastupitele  města 
Usnesení č. 2716/2009 (88/2) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit Zásady pro  tvorbu a užívání fondu města Strakonice – Fondu na úpravu zevnějšku pro členy 
zastupitelstva zajišťující občanské obřady.  
 
2. Určení místa a doby konání svatebních obřadů 
Usnesení č. 2717/2009 (88/3) 
Rada města po projednání 
I. Stanovuje  
jako oddávací místo obřadní síň v budově Městského úřadu Strakonice Velké náměstí čp. 2 a obřadní 
síň v prostorách strakonického hradu čp. 1 a  jako dobu konání obřadu stanovuje každý pátek v měsíci. 
 
3. Majetkové záležitosti 
 
1) Uzavření smlouvy o výpůjčce majetku 
Usnesení č. 2718/2009 (88/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s revokací usnesení Rady města Strakonice č. 2557/2008 ze dne 12.11.2008 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce majetku mezi městem Strakonice a Muzeem středního Pootaví 
Strakonice, předmětem výpůjčky bude kamenný sloup v hodnotě 300.000,- Kč, umístěný nyní 
v ambitech u kapitulní síně v areálu hradu ve Strakonicích, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 1 měsíc.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
2) Pronájem objektu Myslivny v Novém Dražejově  
Usnesení č. 2719/2009 (88/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájmem objektu čp. 272 v ul. Otavská – Myslivna  v Novém Dražejově následujícímu žadateli za 
níže uvedených podmínek: 
p. Martin Hoch, bytem Dražejov, Strakonice, prostory budou do doby vydání rozhodnutí stavebního 
úřadu o změně užívání objektu využívány pouze pro pořádání schůzí mysliveckého sdružení Banín 
Dražejov,  posezení po společných honech (pouze o víkendech),  
prostory zatím není možné využívat jako restauraci s každodenním provozem, nájemné ve výši 
36.000,- Kč/rok, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, v objektu  
bude i nadále zachován provoz knihovny (po dohodě s ředitelkou Šmidingerovy knihovny Strakonice), 
ve smlouvě bude stanovena podmínka, že v době konání voleb musí nájemce pronajímateli poskytnout 
prostory pro potřeby zajištění  voleb (salónek ve  II. nadzemním podlaží příp. jiný prostor v objektu + 
WC v  I. nadzemním podlaží).  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
3) Výběrové řízení na „Stavební dozor investora (technický dozor stavebníka) a Koordinátor 
bezpečnosti práce“ na stavbě: „Lávka u strakonického hradu“  
Usnesení č. 2720/2009 (88/1) 
Rada města  v souvislosti s realizací stavby „Lávka u strakonického hradu“ 
I. Rozhodla 
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zaslat výzvu k podání nabídky na výkon funkce: „Stavební dozor investora a Koordinátor bezpečnosti 
práce“ na stavbě „Lávka u strakonického hradu“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto 
zájemcům: 

1. VALBEK spol. s r.o., Radyňská 21, 326 00 Plzeň 
2. PRAGOPROJEKT a.s., Čechova 50, 370 01 České Budějovice 
3. NOVÁK & PARTNER s.r.o., Perucká 1, 120 00 Praha 2 
4. Ing. Veličkin, U Cvičiště 4, 312 00 Plzeň 
5. PONTEX s.r.o., Ing. Petr Nezval, Bezová 1658, 147 14 Praha 4 
6. Ing. Josef Hlavnička, Dílenská 7, 312 11 Plzeň 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na výkon funkce „Stavební dozor investora a 
Koordinátor bezpečnosti práce“ na stavbě: „Lávka u strakonického hradu“ 
III. Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení : 

1. člen  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen  Ing. Miloš Haiser 
4. člen  Ing. Lukáš Srb 
5. člen  Ing. Jan Blahout 

náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek : 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
3. náhradník Michal Bezpalec 
4. náhradník Jaroslav Houska 
5. náhradník Ing. Jaromír Zeman 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
                                                                                                           
4) Žádost o vybudování kanalizace v městské části Přední Ptákovice – lokalita Podsrp. 
Žadatel: Irena Brázdová, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2721/2009 (88/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vypracováním studie odkanalizování lokality ul. Podsrpenská. Studie bude řešit varianty 
odkanalizování včetně finanční náročnosti jednotlivých variant. 
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru zadáním předmětné studie odkanalizování  
 
1) Sportovní areál na Muškách ve Strakonicích   
Usnesení č. 2722/2009 (88/1a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla   
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby: „Sportovní areál na Muškách“ v otevřeném 
řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. na ISVZ a použít pro hodnocení  nabídek  pouze nejnižší 
nabídkovou cenu. 
II. Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení : 

1. člen  Ing. Pavel Vondrys 
2.   člen  pan Václav Šrámek  
3.   člen  Ing. Jana Narovcová 
4.   člen Ing. Miloš Haiser 
5.   člen Michal Bezpalec 
6.   člen  Dis. Denisa Barvířová  
7. zástupce HK Strakonice 
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hlas poradní: JUDr. Eva Dlouhá 
      hlas poradní - zástupce Úřadu regionální rady NUTS II Jihozápad. 

 
Náhradníci : 
1.   náhradník Ing. Pavel Pavel 
2.   náhradník Ing. Oldřich Švehla 
3.   náhradník Jaroslav Houska 
4.   náhradník Ing. Jan Blahout 
5.   náhradník Ing. Lukáš Srb 
6.   náhradník Mgr. Ivana Parkosová 
7.   náhradník  Mgr. Jaroslava Cháberová 

III. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
2) Zveřejnění záměru na pronájem hradního sklípku 
Usnesení č. 2723/2009 (88/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem hradního sklípku v objektu Zámku čp. 50 ve Strakonicích, 
konkrétně se jedná o následující prostory: 
-  restaurační místnost, kuchyni, sklady, chodby, kancelář, úklidovou místnost, WC,  to vše v 1 
nadzemním podlaží  o celkové výměře 164,19 m2. 
-  salónek, sloupový sál, sklady, chodby, WC,  to vše v 1. podzemním podlaží o celkové výměře 
144,41 m2. 

 
3)  Lávka u Strakonického hradu – otevřené podlimitní výběrové řízení 
Usnesení č. 2724/2009 (88/1a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
vypsat výběrové řízení – otevřené podlimitní výběrové řízení na stavební práce dle zákona o veřejných 
zakázkách č. 137/2006, Sb., v platném znění na zhotovitele stavby: Lávka  u Strakonického hradu“ dle 
podmínek zadávací dokumentace stavby – svazek č.1, 3.  
II. Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení : 
člen  Ing. Pavel Pavel 
člen  pan Václav Šrámek  
člen  Ing. Jana Narovcová 
člen  Ing. Lukáš Srb 
člen  Ing. Jan Blahout 
náhradníky členů komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení : 
náhradník  Ing. Pavel Vondrys  
náhradník  Mgr. Ivana Parkosová  
náhradník  Ing. Oldřich Švehla 
náhradník  Ing. Jaromír Zeman  
náhradník  Ing. Miloš Haiser 
hlas poradní: JUDr. Eva Dlouhá 
 
Dále bude přizván zástupce Úřadu regionální rady NUTS II Jihozápad a dále zástupce zpracovatele 
zadávací dokumentace – společnost Veřejné zakázky, s.r.o., Wuchterlova 18, Praha 6, 160 00 
III. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné zakázky. 

 
4) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví  města p.č. 
dle KN 46/1, p.č. dle KN 46/2, p.č. dle KN 1327/1   a    p.č. dle KN 1339/1 vše v k.ú. Strakonice v 
souvislosti s akcí: „Novostavba 33.   b.j. Mlýnská ul. parc. č. 46/2, k.ú. Strakonice“. 
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Žadatel: Grégr Invest s.r.o.,Velké náměstí 116, 397 01 Písek. 
V zastoupení: Atelier Penta s.r.o., Raisova 1004,  386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 2725/2009 (88/1a) 
Rada města  v souvislosti s akcí: „Novostavba 33. b.j. Mlýnská ul. parc. č. 46/2,  k.ú. Strakonice“. 
I. Souhlasí 
s uložením teplovodní, kanalizační a vodovodní přípojky, přípojky kabelu UPC, dešťové kanalizace a 
přeložky kanalizace na pozemků ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 46/1, p.č. dle KN 46/2, 
p.č. dle KN 1327/1 a p.č. dle KN 1339/1 vše v k.ú. Strakonice, dle sazebníku.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
5. TS – bytové záležitosti 
 
1. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 2726/2009 (88/5) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.1.2009 neuhradí splatné  nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Pavle Tůmové, Strakonice,  č.b. 008 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, I. kategorie 
v podkroví domu.   
II.Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 31. ledna 2009, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení 
bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
2. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 2727/2009 (88/5) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.1.2009 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Pavlíně Vydrové, Strakonice, č.b. 007 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, I. kategorie 
v podkroví domu.   
II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní 
smlouvy nebo nevyklizení bytu tj. do 31.1.2009, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení 
bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
3. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 2728/2009 (88/5) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
V případě, že nájemce do 31.1.2009 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Michaele Doubkové, Strakonice, č.b. 014 o velikosti 1+0 s příslušenstvím, I. 
kategorie ve 3. nadzemním podlaží domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 31.1.2009, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
4.Výpověď nájmu z bytu – Pavel Rajnoch, Strakonice - revokace usnesení 
Usnesení č. 2729/2009 (88/5) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
revokovat usnesení RM č.2544/2008 (82/2) z 12.11.2008, podání výpovědi z bytu Pavlu Rajnochovi,  
Strakonice, bez přivolení soudu, v návaznosti na o.z. §711 odst.2, písm.c), má-li nájemce dva nebo 
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více bytů. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o nepodávat jmenovanému výpověď nájmu z bytu 
 
5. Rozpočtová opatření číslo 114 - 121 
Usnesení č. 2730/2009 (88/6) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO č. 114  ve výši  58 962,- Kč 
Příspěvek ze SR na úhradu zvýšených nákladů spojených s vyhotovením digitální formy dat lesního 
hospodářského plánu pro účely státní správy lesů. 
RO č. 115  ve výši  53 088,- Kč 
Příspěvek JčK na výdaje spojené s činností jednotky dobrovolného hasičského sboru Strakonice 
(výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků, výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky, 
výdaje za uskutečněné zásahy jednotky SDH).  
RO č. 116  ve výši  205 009,29 Kč 
Příspěvek ze SR a ESF v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů na projekt „Vzdělávání 
jako profesionální služby veřejnosti“. 
RO č. 117  ve výši  4 000 000,- Kč 
Dotace ze SR z programu Podpora regenerace panelových sídlišť na akci „Strakonice, sídliště Mír – I. 
etapa – komunikační propojení ulic Kosmonautů a Spojařů“. 
RO č. 118 ve výši  5 000 000,- Kč 
Dotace ze SR na akci „Rekonstrukce ZŠ F.L. Čelakovského -  výměna oken“.  
RO č. 119  ve výši  156 000,- Kč 
Příspěvek z JčK z programu Tvorba krajiny na realizaci projektu „Sadovnické úpravy na Habeši“.  
RO č. 120 ve výši  11 477,- Kč 
Snížení příspěvků JčK dle skutečných uznatelných nákladů na projekty „Pozvánka do Strakonic“ ve 
výši 1 995,- Kč, „Zkvalitnění nabídky služeb Městského informačního centra Strakonice“ ve výši 
482,- Kč a příspěvek pro Šmidingerovu knihovnu na projekt „Tvořivé dny“ ve výši 9 000,- Kč. 
RO č. 121  ve výši  140 000,- Kč 
Zvýšení prostředků  na položce prohlášení vlastníka při prodeji bytů. Rozpočtové opatření bude kryto 
z dotací od obcí.  
II. Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 114 - 121  provést. 
 
6. Veřejné provozování hudebních děl – novoroční ohňostroj 
Usnesení č. 2731/2009 (88/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dvou licenčních smluv o veřejném provozování hudebních děl s Ochranným svazem 
autorským pro práva k dílům hudebním, o. s., Čs. armády 20, 160 56  Praha 6. Jedná se o licenci 
k užití hudebních děl v rámci novoročního ohňostroje (1. 1. 2009) – kapela Nektarka a reprodukovaná 
hudba. Autorská odměna byla vyčíslena na Kč 343,-- a Kč 1677,-- včetně DPH. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem výše uvedených smluv. 
 
7. Prezentace města – časopis Všudybyl a TTG 
Usnesení č. 2732/2009 (88/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prezentací města v časopise Všudybyl, který je určen pro odborníky v cestovním ruchu. Prezentace 
bude na dvou stranách A4 za cenu Kč 23 800,-- vč. DPH. 
II. Souhlasí 
s prezentací města v časopise TTG, který je určen pro odborníky v cestovním ruchu. Prezentace bude 
na 1/8 strany A3 za cenu 7.735,-Kč vč. DPH. 
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8. MěÚSS – jmenování komise pro výběr žadatelů o umístění do domovů pro seniory 
Usnesení č. 2733/2009 (88/9) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje  
členy komise pro výběr uchazečů žádajících o pobytové služby v Domově pro seniory, Lidická 189 a  
Domově pro seniory, Rybniční 1282, Strakonice, 
 v tomto složení : 
PhDr.   Říhová Ivana, místostarosta 
Ing.      Seknička Karel, ředitel MěÚSS Strakonice 
pí.        Pašavová Miloslava,  
Mgr.    Vysoká Lenka, vedoucí sociálního odboru MÚ 
Bc.       Šůna Martin , sociální pracovník MěÚSS Strakonice 
Mgr.    Lechnýřová Miroslava, sociální pracovnice MěÚSS Strakonice  
II. Odvolává  
Mgr.    Knetl Jan, sociální pracovník MěÚSS Strakonice 
III. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice uzavírat smluvní vztahy o pobytu  pouze  se žadateli vybranými 
jmenovanou komisí  
 
9. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 2734/2009 (88/10) 
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 pátek  6. února 2009 – 13. reprezentační Agroples – živá hudba FATIMA – Sokolovna, Na 
Stráži 340, 386 01 Strakonice – pořádá ZZN Strakonice, a.s.,  Radošovice 83, od 22:00 hodin do 03:00 
hodin následujícího dne 

 
b) na  pátek  13. února 2009 – Ples – živá hudba MELODION – Městský dům kultury, Mírová 831, 
386 01 Strakonice – pořádá Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., Pivovarská 324, 386 01  Strakonice, 
od 22:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne 
 
c) na  pátek 27. února 2009 – 10. reprezentační ples velitele 25. plrb – živá hudba, 
reprodukovaná hudba HS Hurikán, ABBA Revival, DJ Mareš – Městský dům kultury, Mírová 
831, 386 01 Strakonice – pořádá Vojenský útvar 4312, Strakonice, od 22:00 hodin do 04:00 hodin 
následujícího dne 
 
d) 14. ledna – 31. prosince 2009 – Restaurace U Vlků, Husova 355 - reprodukovaná hudba při 
běžném provozu   – pořádá Pavel Vlček, Strakonice - pravidelně denně od 22:00 hodin do 03:00 
hodin následujícího dne 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                     PhDr. Ivana Říhová  
         starosta                   místostarostka                       


