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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 100. jednání Rady města Strakonice 

konaného 22.4.2009 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     7 členů RM :  

                          Ing. Vondrys – starosta  
                   Ing. Pavel – místostarosta  

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

 
Omluveni:  Mgr. Kotlíková – PR 
 
 
Program: 
 
1. Majetkové záležitosti           

   Usnesení č. 3064/2009 – 3065/2009 
2. Zápis z 3. jednání Komise pro sport 

            Usnesení č. 3066/2009 
3. Aprílové bruslení městem - OSA   

            Usnesení č. 3067/2009 
4. Projekt „Restaurování Mariánského sloupu – II. etapa“ – žádost o příspěvek z programu 
Ministerstva kultury ČR  

            Usnesení č. 3068/2009 
5. TS – bytové záležitosti 
                      Usnesení č. 3069/2009 – 3070/2009 
6. Záštita starosty města  
                                Usnesení č. 3071/2009 
7. Veřejná zakázka malého rozsahu na zakoupení 3 ks rotačních kartoték   
                                     Usnesení č. 3072/2009 
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006     
                     Usnesení č. 3073/2009 
   

             
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
100. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 16:45 hodin v kanceláři 
starosty po skončení jednání zastupitelstva města.. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Majetkové záležitosti  
 
1) Uzavření pojistné smlouvy č. 1030090115 o škodovém stavebním pojištění s Generali 
Pojišťovnou a.s. na akci „Zlepšení nevyhovujícího stavu místní komunikace ul. Žižkova“   
Usnesení č. 3064/2009 (100/8) 
Rada města po projednání v souvislosti s  podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Zlepšení 
nevyhovujícího stavu místní komunikace ul. Žižkova“   
I. Souhlasí  
s uzavřením pojistné smlouvy č. 1030090115 o škodovém stavebním pojištění s Generali Pojišťovnou 
a.s. za cenu pojistného 9.986,-Kč na dobu určitou od 1.4.2009 do 30.10.2009. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Dodávka a montáž velkokuchyňské techniky do objektu Hradní restaurace ve Strakonicích  
Usnesení č. 3065/2009 (100/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o dílo na  „Dodávku a montáž velkokuchyňské techniky do objektu Hradní 
restaurace ve Strakonicích“  mezi městem Strakonice a společností HOFMANN Strakonice s.r.o., cena 
díla je 551.923,19 Kč včetně DPH, termín dodávky  do 30 dnů od uzavření smlouvy o dílo.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy o dílo.  
 
2. Zápis z 3. jednání Komise pro sport 
Usnesení č. 3066/2009 (100/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 3. jednání komise pro sport ze dne 7. 4. 2009.  
II. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku, i za předpokladu, že žádost byla podána po stanoveném termínu dne 31. 3. 
2009, na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro kategorie žactva a dorostu (v 
případě HC Strakonice, o. s., včetně juniorské kategorie) v roce 2009 DDM Strakonice – střeleckému 
kroužku. 
III. Bere na vědomí 
informaci týkající se Potápěčů Strakonice, o. s. 
 
3 Aprílové bruslení městem - OSA 
Usnesení č. 3067/2009 (100/2)  
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: 
Aprílové bruslení městem dne 24. 4. 2009. Autorská odměna činí 703,- Kč (včetně DPH). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění.  
 
4. Projekt „Restaurování Mariánského sloupu – II. etapa“ – žádost o příspěvek z programu 
Ministerstva kultury ČR  
Usnesení č. 3068/2009 (100/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o příspěvek z programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na projekt „Restaurování Mariánského sloupu - 
II. etapa“. 
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I. Souhlasí  
v případě získání příspěvku z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků 
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2009 na spolufinancování realizace projektu 
„Restaurování Mariánského sloupu – II. etapa“. 
 
5. TS – bytové záležitosti 
 
1.Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 3069/2009 (100/4) 
Rada města po projednání 
v případě, že nájemce do 31.5.2009 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Zlatě Ferencové, Strakonice,  
č.b. 016 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie v přízemí domu. 
II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy  
nebo nevyklizení bytu tj. do 31.5.2009, 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. 3070/2009 (100/4) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.5.2009 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu  
na byt – nájem doba určitá Renatě Čižinské,  Strakonice, 
č.b. 019 o velikosti garsoniéra s příslušenstvím, I. kategorie v V. podlaží domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě potřeby po skončení nájemní smlouvy nebo nevyklizení 
bytu tj. do 31.5.2009, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu Okresnímu soudu ve 
Strakonicích. 
 
6. Záštita starosty města Strakonice 
Usnesení č. 3071/2009  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením Záštity starosty města Strakonice nad akcí: Krajské kolo soutěže hlídek mladých 
zdravotníků (18. 5. 2009 na plaveckém stadionu ve Strakonicích), kterou pořádá Český červený kříž, 
Mírová 173, Strakonice. 
II. Souhlasí 
s použitím znaku města k propagačním a prezentačním účelům v souvislosti s pořádáním akce: 
Krajské kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků. 
III. Nesouhlasí 
s udělením Záštity starosty města Strakonice nad akcí: Olympijské hry Osek 2009 (30. 5. 2009 
v Domově pro osoby se zdravotním postižením Osek), kterou pořádá FULL PRODUCTION, s. r. o., 
Korunovační 7, Praha 7. 
 
7. Veřejná zakázka malého rozsahu na zakoupení 3 ks rotačních kartoték  
Usnesení č. 3072/2009 (100/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
vyhodnocení zakázky. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo  s firmou MEDIS INFO SECURITY, s.r.o., Spodní 327/5, 748 01 Hlučín-
Bobrovníky, IČ 25393201 na dodávku 3 ks rotačních kartoték v celkové ceně 1.797.700,- Kč bez 
DPH, tj. 2.139.263,- Kč  včetně DPH, hrazené z finančních prostředků určených na rekonstrukci 
bývalého objektu SÚS v Poděbradově ulici. 
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III. Pov ěřuje 
starostu podpisem smlouvy o dílo. 
       
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006      
Usnesení č. 3073/2009 (100/9) 
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) od 22. dubna 2009 – 30. dubna 2010 – reprodukovaná hudba (věž) – JAPAJO, s.r.o., Palackého 
náměstí 102, 386 01  Strakonice – pořádá Josef Kašpar - po-čt od 22:00 hodin do 24:00 hodin, pá-so 
od 22:00 hodin do 2:00 hodin následujícího dne a v neděli od 22:00 hodin do 1:00 hodin následujícího 
dne.  
b) na 1. června – 15. srpna 2009 – pátek a sobota - živá a reprodukovaná hudba  – terasa - 
Restaurace Pizzerie U Papeže, 386 01 Strakonice – pořádá František Sedláček, Sušice - od 22:00 
hodin do 24:00 hodin  
c) živá hudba – Podskalí, ostrov – pořádá Michal Polata,  Strakonice - od 22:00 hodin do 24:00 hodin:  
pátek 8. května 2009 – 12° Bagpipers, Větčí neš menčí, Patheroye Roye 
pátek 22. května 2009 – VHS 
sobota 30. května 2009 – Glasswall, Jay Walker 
sobota 6. června 2009 – Hamr 
pátek 19. června 2009 – Oversight, Abstinenční příznaky, Vodsatpodsat, Druhá strana 
sobota 18. června 2009 – No Replay, Noise Toys, Lost Live, Mrazák 
sobota 29. srpna 2009– Hrc Prc, Hamr 
sobota 19. září 2009 – Bajadéra Joy, Retro, Patheroye Roye 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                             Ing. Pavel Pavel 
        starosta                                                   místostarosta                       
 


