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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 

ze 106. jednání Rady města Strakonice 
konaného 3.6.2009 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:     7 členů RM :  

                          Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel – místostarosta  
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové RM: Mgr. Parkosová, pí Žiláková,  Ing. Vlasák, MUDr. Chod  
Ing. Zeman 
Mgr. Kotlíková – PR 

 
Omluveni:  Ing.Tůma - tajemník 

 
 
Program: 
 
1. Změna objemu  prostředků na platy u příspěvkových  organizací MěKS a STARZ   
                     Usnesení č. 3237/2009  
2. Použití části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů                
                              Usnesení č. 3238/2009  
3. Rozpočtová   opatření   č.  40, 42 – 51          
                    Usnesení č. 3239/2009  
4. Závěrečný účet  města Strakonice a jím zřizovaných a založených organizací za rok  2008    
                    Usnesení č. 3240/2009  
5. Novela zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty                 
                    Usnesení č. 3241/2009  
6. VŘ na pronájem pozemků za účelem umístění atrakcí LTZ v době konání Václavské poutě            
                    Usnesení č. 3242/2009  
7. Majetkové záležitosti                  

   Usnesení č. 3243/2009 – 3258/2009 
8. Podpora „Evropského dne bez aut“, zapojení města Strakonice do „Evropského týdne mobility“ s 
mottem „Naše  město – naše klima“ a podepsání Charty 2009       
                    Usnesení č. 3259/2009  
9. STARZ -  jmenování zástupců do komise pro VŘ                 
                    Usnesení č. 3260/2009  
10. ZŠ F.L. Čelakovského  – jmenování zástupce do komise pro výběrové řízení               
                    Usnesení č. 3261/2009  
11. Úprava  limitu na zakoupení dárkového balíčku u příležitosti životního jubilea             
                    Usnesení č. 3262/2009  
12. Projekt „Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice – II. etapa“– schválení realizace a zajištění  
finančního  krytí projektu z rozpočtu města Strakonice                    
                    Usnesení č. 3263/2009  
13. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl                
                    Usnesení č. 3264/2009  
14. Projekt „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích“ – 
schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
                    Usnesení č. 3265/2009 
15. Projekt „Zvýšení bezpečnosti místní komunikace Švandy Dudáka“ – schválení realizace a zajištění 
finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
                    Usnesení č. 3266/2009 
16. Projekt „Modernizace Základní školy F.L. Čelakovského, Strakonice“ – schválení realizace a 
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zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
                    Usnesení č. 3267/2009 
 
17. Projekt „Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, Strakonice“ – schválení realizace a zajištění 
finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
                    Usnesení č. 3268/2009 
18. Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace na projekt „Programy prevence kriminality města 
Strakonice“ 
                                  Usnesení č. 3269/2009 
19.  Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
                    Usnesení č.3270/2009 
20. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací 
                     Usnesení č. 3271/2009 
21. ZŠ zřizované městem – žádost o schválení přijetí daru 
                     Usnesení č. 3272/2009 
22. ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad  – nákup keramických tabulí 
                     Usnesení č. 3273/2009 
23. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku v zjednodušeném podlimitním řízení –„Mateřské 
školy Strakonice-regenerace zeleně“  
                     Usnesení č. 3274/2009 
24. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 193/08 na zpracování reg. plánu „Podskalská – Lázeňská“  

            Usnesení č. 3275/2009 
25. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 192/08 na zpracování studie ploch v okolí Měšťanského 
pivovaru 
                    Usnesení č. 3276/2009 
26. Dar u příležitosti vítání občánků do života 
                    Usnesení č. 3277/2009 
27. Finanční příspěvek na vyhotovení dokumentace na kostel sv. Václava  
                    Usnesení č. 3278/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
Zahájení 105. jednání Rady města Strakonice předcházela prohlídka zrekonstruovaných prostor 
hradního sklípku. Další jednání pokračovalo následně v těchto prostorách. Jednání zahájil pan starosta 
Ing. Pavel Vondrys v 15:40. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Změna objemu  prostředků na platy příspěvkových  organizací MěKS a STARZ a k RO č. 40  
Usnesení č. 3237/2009 (106/1) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
zvýšení objemu mzdových prostředků  
A/ příspěvkové organizaci MěKS o částku 208 000 Kč  s tím, že toto zvýšení bude společně 
s povinným pojistným na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 
s povinným pojistným na veřejné zdravotní pojištění, hrazeno z prostředků na provoz, případně z  
fondu rezervního a fondu odměn. (Celková částka 278.000,-Kč). 
B/ příspěvkové organizaci STARZ o částku 462 000 Kč s tím, že toto zvýšení bude společně 
s povinným pojistným na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 
s povinným pojistným na veřejné zdravotní pojištění, částečně  hrazeno z finančních prostředků 
přidělených rozpočtovým opatřením č. 40 a částečně z  prostředků na provoz, případně z  fondu 
rezervního a fondu odměn. (Celková částka 609.000,-Kč). 
                      
2. Použití části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů                
Usnesení č. 3238/2009 (106/2) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
použití části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů ve výši  225 500,- Kč  na: 
(RO č. 41 ) 
příspěvky na sport, kulturu a ostatní volnočasové aktivity 
 
Konečný výtěžek z provozu výherních hracích přístrojů za rok 2008 činí 1 725 567,70 Kč. 
1 500 000,- Kč - schváleno již v rozpočtu na rok 2009 – č. usnesení 523/ZM/2008  a to: 
                        500 000,- Kč – příspěvky na sport 
    400 000,- Kč – příspěvky na kulturu 
    600 000,- Kč – údržba a opravy dětských hřišť 
 
3. Rozpočtová   opatření   č.  40, 42 – 51          
Usnesení č. 3239/2009 (105/2) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO č. 40 ve výši 250 000 Kč 
zvýšení provozního příspěvku STARZ. Rozpočtové opatření bude kryto  zapojením přijatých 
sankčních plateb . 
RO  č. 42  ve výši  250 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu na dofinancování vybavení a instalaci zabezpečovacího zařízení do dvou nově 
vzniklých tříd Mateřské školy Strakonice, Lidická 625, odloučené pracoviště Mateřská škola Stavbařů 
213. 
Rozpočtové opatření bude kryto z dotací obcí – úhrad obcí neinvestičních výdajů za žáky navštěvující 
ZŠ a MŠ ve Strakonicích. 
RO  č. 43  ve výši  15 000,- Kč  
Dotace ze státního rozpočtu pro Šmidingerovu knihovnu na realizaci projektů z programu Knihovna 
21. století“ (Životní prostředí v centru zájmu – 5 000,- Kč, Knihovna jako inspirace – 5 000,- Kč a 
Literární a výtvarná soutěž o cenu prof. A. Voráčka – 5 000,- Kč). 
RO  č. 44  ve výši  50 000,- Kč  
Finanční dar JčK pro Městské kulturní středisko Strakonice na realizaci projektu „SALVE CARITAS 
– SALVE VITA 2009“.  
RO  č. 45  ve výši  349 000,- Kč  
Grant ze státního rozpočtu na projekt „Strakonice – město přátelské občanům“. 
RO  č. 46  ve výši  50 000,- Kč  
Grant JčK pro jednotku dobrovolných hasičů Strakonice na projekt „Zlepšení technického vybavení 
zásahové jednotky SDH města Strakonice“. 
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RO  č. 49  ve výši  196 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu na program prevence kriminality města Strakonice. Rozpočtové opatření bude 
kryto částečně přijatou dotací z JčK ve výši 162 700,- Kč, částečně z příjmů z dotací obcí – úhrad obcí 
neinvestičních výdajů za žáky navštěvující ZŠ a MŠ ve Strakonicích ve výši 
33 300,- Kč. 
II.  Doporu čuje ZM  
schválit 
RO  č. 47  ve výši  1 500 000,- Kč  
Investiční transfer Tenisovému klubu Strakonice, o.s.na vybudování tříkurtové pevné tenisové haly ve 
stávajícím areálu Tenisového klubu Strakonice, o.s. Celkové výdaje bez DPH na projekt dle 
plánovaného rozpočtu činí 11 067 tis. Kč. Na akci je přislíbena dotace z MF ve výši 5 000 tis. Kč, část 
výdajů bude kryta úvěrem. 
Rozpočtové opatření bude kryto přesunem finančních prostředků z akce „Oprava ZŠ F.L. 
Čelakovského – vnitřní úpravy, která nebude letos realizována. 
RO  č. 48  ve výši  5 331 000,- Kč 
RO  č. 48  přesun finančních prostředků ve výši  5 331 000,- Kč v rámci majetkového odboru 
Navýšení výdajů na akce: 

431 000,- Kč komunikace - investice  - dofinancování projektu Veké náměstí 
1 300 000,- Kč komunikace - investice 

       950 000,- Kč komunikace – opravy  
       600 000,- Kč chodníky – investice  
důvodem navýšení na uvedených položkách jsou zejména akce:  novostavba chodníku – propojení ul. 
Dr. Fifky a ul. Dubského, ocelové zábradlí u křižovatky  Spojařů, chodník Dražejov, oprava 
komunikace Nad Lomečkem, demolice betonové  plochy u pivovaru, dofinancování                                   
akce Komunikační  propojení ul. Kosmonautů a Spojařů, realizace dalších drobných  oprav a 
financování zadaných projektů komunikací                                                         
       150 000,- Kč stavební úpravy obřadní síně - Revitalizace strakonického hradu   
    1 400 000,- Kč výstavba parkovacích stání v ulici Kosmonautů  
       500 000,- Kč cyklotrasa od lávky u strakonického hradu po mutěnický jez – II. etapa   
       - prodloužení cyklostrasy od Blatského rybníka až k mutěnickému jezu 
Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akcí, které nebudou v roce 2009 realizovány v plném 
rozsahu nebo při jejich realizaci dojde k úspoře fin. prostředků oproti schválenému rozpočtu 
- 431 000,- Kč projektová dokumentace – objekty u hřbitova 
-  3 000 000,- Kč protipovodňová ochrana 
 -  1 000 000,- Kč          pivovar – oprava střechy  
 -     900 000,- Kč bytový dům Jezárka 13 
RO  č. 50  ve výši  5 000 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu na akci „Cyklostezka Strakonice – Hajská – Sedlíkovice“ – podíl města. Na akci 
byla získána dotace ze SFDI ve  výši 7 708 000,- Kč. Rozpočtové opatření bude kryto z odpočtu daně 
z přidané hodnoty při změně režimu. 
RO  č. 51  ve výši  1 400 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu na projekt „Mateřské školy Strakonice – regenerace zeleně“ – podíl města. Na akci 
byla získána dotace ze SFŽP ve  výši 1 756 000,- Kč. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem 
finančních prostředků z akce „Oprava ZŠ F.L. Čelakovského – vnitřní úpravy“, která nebude letos 
realizována. 
III.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 40, 42 – 46 a 49  provést, rozpočtová opatření č. 47 – 48, 
50 a 51 předložit ke schválení na nejbližším zasedání ZM 
 
4. Závěrečný účet  města Strakonice a jím zřizovaných a založených organizací za rok  2008  
Usnesení č. 3240/2009 (106/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
závěrečný účet ročního  hospodaření města a jím zřizovaných a založených organizací za   rok 2008 
II. Doporu čuje ZM 
schválit  závěrečný účet  města a jím zřizovaných a založených organizací za rok 2008.  
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5. Novela zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty                 
Usnesení č. 3241/2009 (106/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, že v souvislosti s plátcovstvím DPH města Strakonice od 1.4.2009 se zdanitelná plnění 
(povinnost odvést DPH) budou navyšovat o platnou sazbu DPH. 
Jedná se zejména o: 
- umístění reklamních poutačů na sloupech veřejného osvětlení 
- kopírování a laminování za úplatu 
- převozy městskou policií do protialkoholní a protitoxitomanické záchytné stanice 
- krátkodobé pronájmy 
- příjmy za prodej projektové dokumentace 
- příjmy za zřízení věcného břemene 
 
6. VŘ na pronájem pozemků za účelem umístění atrakcí LTZ v době konání Václavské poutě  
Usnesení č. 3242/2009 (106/11) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z výběrové komise na pronájem pozemků za účelem umístění atrakcí LTZ v době konání 
Václavské poutě 
II. Souhlasí 
s pronájmem pozemků – část pozemku parc.č. 97/1 o výměře 11 700 m² a pozemku parc.č. 100/1 o 
výměře 6 624 m² vše v k.ú. Strakonice v době konání Václavské poutě  pí Tříškové Soně, 370 08 
České Budějovice za cenu 750 000,- Kč. 
III.Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné nájemní smlouvy 
 
1) Studny v lokalitě Jezárky 
Usnesení č. 3243/2009 (106/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zřizováním studní a vrtů v lokalitě Jezárky na pozemcích, které jsou předmětem  smluv o 
smlouvách budoucích kupních ve prospěch oprávněných z těchto smluv – souhlas se dává pro účely 
vodoprávního řízení. Tento souhlas nenahrazuje stavební povolení. 
 
2)  Parkovací automaty pro jedno parkovací místo  
Usnesení č. 3244/2009 (106/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informační materiál společnosti CITYMETER s.r.o., Makovského 1392/2B, Praha 6, týkající se 
parkovacích automatů pro jedno parkovací místo.  
 
1) Smlouva o výpůjčce k dočasnému bezplatnému užívání pozemku p.č. 1336/1 k.ú. Dražejov u 
Strakonic 
Usnesení č. 3245/2009 (106/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
uzavřít Smlouvu o výpůjčce na bezplatné užívání části pozemku p.č. 1336/1 k.ú. Dražejov u Strakonic 
po dobu provádění stavby : ,,Prodloužení chodníku v Novém Dražejově “, s Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Cyklotrasa od lávky u Strakonického hradu po mutěnický jez – II. etapa 
Usnesení č. 3246/2009 (106/3a) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na akci: „Cyklotrasa od lávky u Strakonického hradu po mutěnický jez – 
II. etapa“ se společností Znakon a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice za celkovou cenu díla 
326.595,- Kč včetně DPH, termín plnění do 31.7.2009. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
3) Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví  města Strakonice 
p.č. dle KN 770/11 a p.č. dle KN 1281/5 v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou „ZTV ve 
Strakonicích na pozemku p.č. dle KN 626/35 v k.ú. Strakonice“.  
Žadatel: Martin a Karolína Mikešovi, Strakonice 
Usnesení č. 3247/2009 (106/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením NTL plynovodu, kanalizačního, vodovodního řadu a veřejného osvětlení do pozemků 
ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 770/11 a p.č. dle KN 1281/5 vše v  k.ú. Strakonice v 
souvislosti stavbou „ZTV ve Strakonicích na pozemku p.č. dle KN 626/35 v k.ú. Strakonice“, dle 
sazebníku.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
4) Žádost o povolení přejezdu pozemku ve vlastnictví města Strakonice  p.č. dle KN 1281/5 
z místní komunikace Radomyšlská p.č. dle KN 1281/2 ve vlastnictví  Jihočeského kraje  na 
pozemek žadatele p.č. dle KN 626/35  vše v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou „ZTV ve 
Strakonicích na pozemku p.č. dle KN 626/35 v k.ú. Strakonice“.  
Žadatel: Martin a Karolína Mikešovi, Strakonice 
Usnesení č. 3248/2009 (106/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením přejezdu pozemku ve vlastnictví města Strakonice  p.č. dle KN 1281/5 z místní 
komunikace Radomyšlská p.č. dle KN 1281/2 ve vlastnictví  Jihočeského kraje  na pozemek žadatele 
p.č. dle KN 626/35  vše v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou „ZTV ve Strakonicích na pozemku 
p.č. dle KN 626/35 v k.ú. Strakonice“.  
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců inženýrských 
sítí.  
 
5) Žádost o povolení uložit telefonní přípojku do pozemků  v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN st.7/1, p.č. dle KN 1272/21 a p.č. dle KN 1322/1 vše v k.ú. Strakonice. 
Žadatel: Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3  
Zastoupena : Ing. Miroslav Jůzl, Sdružení PIK Písek, Na Houpačkách 624. 
Usnesení č. 3249/2009 (106/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením telefonní přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN st.7/1, p.č. dle KN 
1272/21 a p.č. dle KN 1322/1 vše v k.ú. Strakonice. Přechod asfaltové komunikace Havlíčkova p.č. 
dle KN 1272/21 a asfaltového povrchu na pozemku p.č. dle KN st.7/1 bude  proveden podvrtem. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene a Smlouvě o zřízení 
věcného břemene na akci: „Telefonní přípojka pro novostavbu domu ELKOST PLUS s.r.o v                
ul. Havlíčkova ve Strakonicích na pozemku p.č. dle KN st.7/1 v k.ú. Strakonice“.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušných smluv. 
 
6) Radek Jakubčo – žádost o prodloužení nájemní smlouvy na startovací bytovou jednotku 
Usnesení č. 3250/2009 (106/3a) 
Rada města po projednání 
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I. Revokuje 
usnesení č. 3116/2009 ze dne 6.5. 2009, týkající se neprodloužení nájemní smlouvy pro pana Radka 
Jakubča. 
II. Souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy ke startovací bytové jednotce č. 4, v ul. Stavbařů, č. p. 205, 
Strakonice pro pana Radka Jakubča na dva roky, tedy do 12. 3. 2011. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu. 
 
1) Prodej pozemků v lokalitě Habeš – vyhlášení záměru na prodej  
Usnesení č. 3251/2009 (106/3b) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
majetkovému odboru jednat o směně pozemků ve vlastnictví města za část pozemku 997/48 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic a to za účelem získání pozemku pro vybudování komunikace.  
 
2) Smlouva o bezúplatném převodu stavby vodního díla - odlučovače ropných látek (LAPOL) na 
pozemku parc.č. st. 800/3 v kat. území Strakonice  
Usnesení č. 3252/2009 (106/3b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu stavby vodního díla - odlučovače ropných 
látek na pozemku parc.č. st. 800/3 v kat. území Strakonice do vlastnictví České republiky. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
3) Vyřazení majetku s pořiz. cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 3253/2009 (106/3b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku s pořiz. cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
STARZ  Strakonice: 
- Solárium Alaska –  poř. cena 35.000,- Kč, r.poř. 2004 
ZŠ Poděbradova Strakonice: 
- počítač – poř. cena 38.158,80 Kč, r.poř. 1999 
- počítač PC 386 – poř. cena 28.000,- Kč, r.poř. 1993 
- počítač – poř. cena 40.430,10 Kč, r.poř. 1994 
- počítač PC 386SX -  poř. cena 30.000,- Kč, r.poř. 1994 
- počítač PC AT 486/33 – poř. cena 56.503,70 Kč, r.poř. 1994 
- počítač PC 486DX2-66 – 45.849,90 Kč, r.poř. 1995 
- počítač HSW – poř. cena 52.829,80 Kč, r.poř. 2000 
- počítač síť (dovyb.) – 72.128,- Kč, r.poř. 2001 
ZŠ a MŠ Povážská Strakonice: 
¨- počítač Lintec Classic – poř. cena 27.899,90 Kč, r.poř. 2001 
- televizor Televizion – 24.990,- Kč, r.poř. 1995 
- soubor počítačové sestavy – 47.356,- Kč, r.poř. 2005 
ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice: 
- programové vybavení – poř. cena 30.000,- Kč, r.poř. 2002 
- jazyková laboratoř AZD  424 – poř.cena 57.560,20 Kč, r.poř. 1994 
- speciální stůl – 20.209,- Kč, r.poř. 1995 
MÚSS Strakonice: 
- PC IBM monitor Belinea – poř. cena 53.397,84 Kč, r.poř. 2001 
- digitální elektronická váha – poř. cena 44.245,- Kč, r.poř. 2001 
- ruční Bermixer Turbo 30 – 40.014,- Kč, r.poř. 2001. 
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4) Anna Pešková, za členy petičního výboru, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru 
Usnesení č. 3254/2009 (106/3b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
trvat na usnesení č. 55/ZM/07 ze dne 7.3.2007 a  usnesení 375/ZM/08 ze dne 25.6.2008 a to do doby 
celkového vyřešení využití celého areálu. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit  s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
3) Žádosti o pronájem části střechy a části půdních prostor byt. domu Mikádo v ul. Leknínová 
1392, Strakonice 
Usnesení č. 3255/2009 (107/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájmem části střechy (anténního stožáru) a části  půdních prostor domu č.p. 1392 v                       
ul. Leknínová, Strakonice za účelem umístění antén a datových  rozvaděčů  na příjem internetu  
žadatelům Roset s.r.o., Nerudova 1047, Strakonice, Milan Vadlejch, Strakonice. 
Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné je 
stanoveno v souladu se zásadami ve výši 5.000,- Kč/rok/budovu + el. energie bude hrazena zvlášť u 
každého žadatele, podmínky ve smlouvě budou stanoveny rovněž dle zásad k provádění instalace 
zařízení pro elektronický přenos dat a připojení k internetu na nemovitostech v majetku města 
Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušných smluv. 
 
4) Snížení nájemného z nebytových prostorů  
Usnesení č. 3256/2009 (107/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením následujících  dodatků k nájemním smlouvám  s níže uvedenými nájemci: 
a)  dodatky  k nájemní smlouvám uzavřeným mezi městem Strakonice a spol. Ciao …, cestovní 
kancelář s.r.o. se sídlem Zámek čp. 1, Strakonice na pronájmy 3 nebytových prostorů v majetku města 
(NP U Markéty 58 o výměře 84,3 m2,   NP v Zámku o výměře 77 m2, NP v Zámku o výměře 53 m2) , 
jejichž  předmětem bude snížení nájemného z uvedených nebytových prostorů a to o částku ve výši 20 
% z ročního nájemného pro rok 2009 za předpokladu, že má žadatel splněny veškeré závazky vůči 
městu a městským subjektům.  
b) dodatek k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Strakonice a Jiřím Kubešem, se sídlem 
podnikání Bezděkovská 428, Strakonice, jehož předmětem bude snížení nájemného z nebytových 
prostorů v objektu čp. 428 Bezděkovská ,  a to o částku ve výši 20 % z ročního nájemného pro rok 
2009 za předpokladu, že má žadatel splněny veškeré závazky vůči městu a městským subjektům.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných  dodatků.  
 
5) Žádost o souhlas na opravu chodníku před vjezdem na pozemek p.č. dle  KN 558/17 k.ú. 
Strakonice 
Žadatel: Ing. Denisa Pugnerová, Strakonice 
Usnesení č. 3257/2009 (107/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s opravou chodníku před vjezdem na pozemek p.č. dle KN 558/17 k.ú. Strakonice. Oprava bude 
provedena z betonové dlažby 30 x 30 cm na náklady žadatele. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas odboru dopravy, stavebního úřadu a architekta města. 
 
6) Žádost o odložení platby za parkovací místa v souvislosti s akcí „Stavební úpravy objektu č.p. 
163 v ulici Kochana z Prachové, Strakonice“ 
Žadatel: Střední škola řemesel a služeb Strakonice, Zvolenská 934, Strakonice 
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Usnesení č. 3258/2009 (107/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uhrazením poplatku za vybudování 7 parkovacích míst následovně: 
1. polovina poplatku bude uhrazena před vydáním stavebního povolení  
2. polovina poplatku bude uhrazena nejpozději před kolaudací stavby 
 
8. Podpora „Evropského dne bez aut“, zapojení města Strakonice do „Evropského týdne 
mobility“ s mottem „Naše  město – naše klima“ a podepsání Charty 2009     
Usnesení č. 3259/2009 (106/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
obdržení finanční podpory na Evropský den bez aut od Ministerstva životního prostředí a tím uhrazení 
nákladů na bezplatný provoz MHD jeden v týdnu od 16.9.2009 do 22.9.2009 ve výši 10 500 Kč   
II. Souhlasí 
se zapojením města Strakonice do celoevropské akce „Evropský týden mobility“ s mottem „Naše 
město – naše klima“ 
III. Pov ěřuje   
starostu města podpisem Charty 2009. 
 
9. STARZ -  jmenování zástupců do komise pro VŘ                 
Usnesení č. 3260/2009 (106/6) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
za město Strakonice Mgr. Parkosová a pí Žiláková členy výběrové komise a náhradník Ing. Tůma na 
akci: 
1. „Rekonstrukce komunikace ve sportovním areálu na Sídlišti“. 
2. „Rekonstrukce teplovodního systému v hale TJ ČZ“. 
3. „Zábradlí u víceúčelového hřiště na Sídlišti“. 
Výběrové řízení se koná dne 17.6.2009 od 8,00 hodin v kanceláři ředitele. 
 
10. ZŠ F.L. Čelakovského  – jmenování zástupce do komise pro výběrové řízení               
Usnesení č. 3261/2009 (106/9) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
za město Strakonice PhDr. Ivanu Říhovou, Ing. Libuši Řeřábkovou členem a Bc. Miluši Vackovou, 
Stanislavu Broulimovou náhradníkem výběrové komise na zakázku: dodávka myčky černého nádobí 
do ŠJ Chelčického 555. 
Výběrové řízení proběhne dne 2.7.2009 v 9.00 hod. 
 
11. Úprava  limitu na zakoupení dárkového balíčku u příležitosti životního jubilea             
Usnesení č. 3262/2009 (106/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s limitem pro zakoupení dárkového balíčku jubilantům města Strakonice, kteří dovrší významného 
životního jubilea 100 let věku ve výši 1000,- Kč  
 
12. Projekt „Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice – II. etapa“– schválení realizace a 
zajištění finančního  krytí projektu z rozpočtu města Strakonice  
Usnesení č. 3263/2009 (106/12) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice – II. etapa“ a předložení 
žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 3 
– Rozvoj cestovního ruchu, Oblast podpory 3.2. Revitalizace památek a využití kulturního dědictví 
v rozvoji cestovního ruchu (celkové výdaje projektu 21.500.000,- Kč). 
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II. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice – II. etapa“ z rozpočtu města 
Strakonice ve výši 7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1.612.500,- Kč. 
III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice – II. etapa“ z rozpočtu města 
Strakonice ve výši 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 19.887.500,- Kč. 
     
13. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl     
Usnesení č. 3264/2009 (106/13) 
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 
Strakonické vítání léta, které pořádalo město Strakonice dne 25. 4. 2009. Autorská odměna činí Kč 
395,- včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
           
14. Projekt „Komunika ční napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích“ – 
schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
Usnesení č. 3265/2009 (106/14) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve 
Strakonicích“ a předložení žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad, Prioritní osa 1 – Dostupnost center, Oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací 
(celkové výdaje projektu 17.513.805,- Kč – z toho celkové způsobilé výdaje projektu 16.794.700,- Kč) 
II. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve 
Strakonicích“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 
1.259.603,- Kč, a dále vyčlenění finančních prostředků ve výši minimálně 719.105,- Kč na 
financování nezpůsobilých výdajů projektu 
III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve 
Strakonicích“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 
15.535.097,- Kč 
 
15. Projekt „Zvýšení bezpečnosti místní komunikace Švandy Dudáka“ – schválení realizace a 
zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
Usnesení č. 3266/2009 (106/15) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Zvýšení bezpečnosti místní komunikace Švandy Dudáka“ a předložení 
žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 1 
– Dostupnost center, Oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací (celkové výdaje projektu 
39.017.920,- Kč – z toho celkové způsobilé výdaje projektu 23.208.752,- Kč) 
II. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Zvýšení bezpečnosti místní komunikace Švandy Dudáka“ z rozpočtu města 
Strakonice ve výši 7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1.740.657,- Kč, a dále vyčlenění 
finančních prostředků ve výši minimálně 15.809.168,- Kč na financování nezpůsobilých výdajů 
projektu 
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III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Zvýšení bezpečnosti místní komunikace Švandy Dudáka“ z rozpočtu města 
Strakonice ve výši 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 21.468.095,- Kč 
 
16. Projekt „Modernizace Základní školy F.L. Čelakovského, Strakonice“ – schválení realizace a 
zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
Usnesení č. 3267/2009 (106/16) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Modernizace Základní školy F.L. Čelakovského, Strakonice“ a předložení 
žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 2 
– Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury základního, středního a 
vyššího odborného školství (celkové výdaje projektu 22.600.000,- Kč – z toho celkové způsobilé 
výdaje projektu 22.600.000,- Kč) 
II. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Modernizace Základní školy F.L. Čelakovského, Strakonice“ z rozpočtu 
města Strakonice ve výši 7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1.695.000,- Kč 
III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Modernizace Základní školy F.L.Čelakovského, Strakonice“ z rozpočtu 
města Strakonice ve výši 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 20.905.000,- Kč 
                    
17. Projekt „Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, Strakonice“ – schválení realizace a 
zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
Usnesení č. 3268/2009 (106/17) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, Strakonice“ a předložení žádosti 
o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 2 – 
Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory 2.5 – Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 
(celkové výdaje projektu 31.200.000,- Kč – z toho celkové způsobilé výdaje projektu 31.200.000,- Kč) 
II. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, Strakonice“ z rozpočtu města 
Strakonice ve výši 7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2.340.000,- Kč 
III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, Strakonice“ z rozpočtu města 
Strakonice ve výši 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 28.860.000,- Kč 
                    
18. Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace na projekt „Programy prevence kriminality 
města Strakonice“ 
Usnesení č. 3269/2009 (106/18) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace v rámci Programu prevence kriminality 
Jihočeského kraje v roce 2009 (SD/OSVZ/56/2009), na projekt s názvem „Programy prevence 
kriminality města Strakonice“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen 
příjemce dotace) a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále 
jen poskytovatel dotace). Výše dotace je 162.700,- Kč. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
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19.  Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 3270/2009 (106/19) 
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, 
od 3. června 2009 – 31. května 2010 – živá a reprodukovaná hudba – Restaurace Hradní sklípek, 
Zámek 50, 386 01 Strakonice – pořádá Kůsová Růžena, Čejetice– příležitostně út-ne od 22:00 hodin 
do 02:00 hodin následujícího dne. 
     
20. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací 
Usnesení č. 3271/2009 (107/1) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit 
A. dodatek č. 3 ke zřizovací listině STARZ Strakonice 
B. dodatek č. 4 ke zřizovací listině MěKS Strakonice  
C. dodatek č. 2 ke zřizovací listině MÚSS Strakonice 
D. dodatek č. 4 ke zřizovací listině MŠ A.B. Svojsíka Srakonice 
E. dodatek č. 5 ke zřizovací listině MŠ Čtyřlístek Strakonice 
F. dodatek č. 1 ke zřizovací listině Šmidingerovy knihovny Strakonice 
G. dodatek č. 4 ke zřizovací listině  ZŠ F.L. Čelakovského Strakonice 
H. dodatek č. 5 ke zřizovací listině ZŠ Dukelská Strakonice 
I. dodatek č. 3 ke zřizovací listině ZŠ Poděbradova Strakonice 
J. dodatek č. 4 ke zřizovací listině MŠ U Parku Strakonice 
K. dodatek č. 6 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Povážská Strakonice 
L. dodatek č. 6 ke zřizovací listině MŠ Lidická Strakonice 
                      
21. ZŠ zřizované městem – žádost o schválení přijetí daru 
Usnesení č. 3272/2009 (107/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru – kniha „Co dělat aneb Kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí“ a 
sada 2 DVD „Štěstí přeje připraveným“ v celkového hodnotě 12.297 Kč včetně DPH od ČR - 
Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Pražská 52b, České Budějovice v rozdělení: ZŠ 
Dukelská – 4.918,80 Kč, ZŠ F.L.Čelakovského – 2.478,25 Kč, ZŠ  J. z Poděbrad – 2.440,55 Kč, ZŠ a 
MŠ Povážská – 2.459,40 Kč. 
                      
22. ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad  – nákup keramických tabulí 
Usnesení č. 3273/2009 (107/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zakoupením 2 ks keramických tabulí v celkové hodnotě 115.000 Kč včetně DPH od firmy 
BARRYCOM s.r.o., Krumsín. Úhrada bude provedena z investičního fondu ZŠ. 
          
23. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku v zjednodušeném podlimitním řízení –
„Mate řské školy Strakonice-regenerace zeleně“  
Usnesení č. 3274/2009 (107/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku v zjednodušeném podlimitním řízení, na 
provedení díla „Mateřské školy Strakonice-regenerace zeleně“. 
II. Rozhodla 
zaslat výzvu a podmínky veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitním řízení těmto zájemcům:    

1. Ing. Jiří Hájek - Zakládání zahrad, Olešná 82, 398 43, Bernartice,       IČ: 67149821 
2. Ing. Miloslava Novotná, Onšovice 61, 384 81 Čkyně,                         IČ: 49006495 
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3. Miluše Lisová, Křešice 6, 397 01,  Předotice,                                         IČ: 15799841 
4. Technické služby Strakonice s.r.o., Raisova 274, 386 01 Strakonice,  IČ: 25156888 
5. Šíp-zahradní architektura a služby, s.r.o., Raisova 448, 386 01 Strakonice            IČ: 28104064 

a zároveň  zveřejnit výzvu o veřejnou zakázku v zjednodušeném podlimitním řízení a podmínky 
k podání nabídky na veřejnou zakázku  na www stránkách města Strakonice s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů. 
III. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1.  člen  PhDr. Ivana Říhová 
2. člen  Ing. Jaroslav Brůžek 
3. člen  Ing. Ondřej Feit 
4. člen  Bc. Denisa Barvířová  
5. člen  Bc. Lukáš Srb 

a náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Karel Vlasák 
2. náhradník Ing. Miroslav Šobr 
3. náhradník Ing. Věra Samková 
4. náhradník Ing. Miloš Haiser  
5. náhradník Ing. Jan Blahout 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru životního prostředí zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání 
nabídky. 
                      
24. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 193/08 na zpracování regulačního plánu „Podskalská – 
Lázeňská“  
Usnesení č. 3275/2009 (107/6) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 193/08 uzavřené mezi Městem Strakonice a ING. 
ARCH. JOSEF KISZKA - ARCHITEKT na zpracování regulačního plánu „Podskalská – Lázeňská“ 
ve Strakonicích, předmětem dodatku č. 2 je změna bodu 3.1. Doba a místo plnění předmětné smlouvy 

             
25. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 192/08 na zpracování studie ploch v okolí Měšťanského 
pivovaru 
Usnesení č. 3276/2009 (107/7) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 192/08 uzavřené mezi Městem Strakonice a ING. 
ARCH. JOSEF KISZKA - ARCHITEKT na zpracování studie ploch v okolí Měšťanského pivovaru 
Strakonice, předmětem dodatku č. 2 je změna bodu 3.1. Doba a místo plnění předmětné smlouvy 
                  
26. Dar u příležitosti vítání občánků do života 
Usnesení č. 3277/2009  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s výjimkou ze schválených pravidel, týkající se poskytnutí finančního daru u příležitosti vítání 
občánků do života (Karolína Nováková, Strakonice). 
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27. Finanční příspěvek na vyhotovení dokumentace na kostel sv. Václava  
Usnesení č. 3278/2009  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 300.000,-Kč (RO č. 52) na dokončení projektu 
na kostel sv. Václava. Rozpočtové opatření bude z části kryto přesunem z akce  „Oprava ZŠ F.L. 
Čelakovského – vnitřní úpravy“, ve výši 200.000,-Kč a z části přesunem z akce „Přístavba přístřešku 
pro zvěř“ ve výši 100.000,-Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                             Ing. Pavel Pavel 
        starosta                                                   místostarosta                       


