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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 115. jednání Rady města Strakonice 

konaného 16. září 2009 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM :  
                          Ing. Vondrys – starosta  

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

 
Omluveni:   MUDr. Chod  
 
Program: 
 
1. Rozšíření VISO systému města - smlouva na montáž 1 ks bezdrátového hlásiče VISO 

            Usnesení č. 3564/2009 
2. Jazykové vzdělávání zaměstnanců města Strakonice 2009/2010 

            Usnesení č. 3565/2009 
3. Zadání zakázky : „Městský kamerový monitorovací systém “ 

            Usnesení č. 3566/2009 
4. MěÚSS:  A/ Ubytování v AD 

            Usnesení č. 3567/2009 
  B/ Prodloužení ubytování v AD 

            Usnesení č. 3568/2009 
5. ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad - žádost o schválení přijetí daru  

            Usnesení č. 3569/2009 
6. Zápis z  4. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 

            Usnesení č. 3570/2009 
7. Majetkové záležitosti 

   Usnesení č. 3571/2009 – 3586/2009 
8. Mimořádné odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice z 2. 
etapy  rozvojového programu MŠMT na rok 2009 

            Usnesení č. 3587/2009 
9. Zajištění dopravy žáků ze ZŠ a MŠ Povážské na akci „Malujeme největší ulici“ organizovanou 
dobrovolným sdružením Bonaventa o.s. 

            Usnesení č. 3588/2009 
10. Přijetí finančního daru pro ZŠ a MŠ Povážská 
                    Usnesení č. 3589/2009 
11. Platový výměr ředitelky ZŠ F.L.Čelakovského a ředitelky MŠ Lidická    
                                   Usnesení č. 3590/2009     
           
 
 
Zahájení:  
115. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:35 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. Rozšíření VISO systému města - smlouva na montáž 1 ks bezdrátového hlásiče VISO 
Usnesení č. 3564/2009 (115/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na instalaci dalšího bodu bezdrátového akustického systému varování 
obyvatelstva na sídlišti 1.Máje ve Strakonicích s firmou VEGACOM a.s., Kolbenova 942/38a - Praha 
9 na jeho instalaci za cenu 27 438,00 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města ing.Pavla Vondryse podpisem smlouvy 
 
2. Jazykové vzdělávání zaměstnanců města Strakonice 2009/2010 
Usnesení č. 3565/2009 (115/2) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zajištění jazykových kurzů pro zaměstnance města  (6 skupin x 30výukových 
hodin a 60 minut) se společností EUROŠKOLA SOŠ, s.r.o., zastoupené jednatelem Mgr. Petrem 
Hrnčířem, IČ: 25165542, za cenu 49 500  Kč 
II. Pověřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem této smlouvy 
 
3. MP - zadání zakázky : „Městský kamerový monitorovací systém “ 
Usnesení č. 3566/2009 (115/3) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
Zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla „ Městský kamerový monitorovací systém“ za 
podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
1. TECHNICOM s. r. o., Třebízkého čp. 212, 413 01 Roudnice nad Labem 
2. ZASIS s. r. o., Palackého náměstí čp. 2, 621 00 Brno   
3. JAGUARD s. r. o., Vojenský areál budova č. 22, Milheimova, 530 02 Pardubice 
II. Jmenuje  
Členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení ve složení: 
Předseda: Ing. Pavel Vondrys 
Členové : Ing. Tůma Jan 
                Ing. Rudolf Ulč 
                Josef  Chmelař  
                Milan Michálek 
Náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
                Ing. Pavel Pavel 
                Vácha Josef 
                Janoutová Jana 
III. Ukládá 
Veliteli strážníků MP zajistit plnění veškerých úkonů této veřejné zakázky 

 
4. MěÚSS:  
A/ Ubytování v AD 
Usnesení č. 3567/2009 (115/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Evy Sivákové v období od 4.9.2009 do 30.11.2009 
s ubytováním v Azylovém domě pana Vasila Irdzy v období od 7.9.2009 do 30.11.2009 
s ubytováním v Azylovém domě pana Petra Všiváka v období od 7.9.2009 do 30.11.2009 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 4.9.2009 do 30.11.2009 (pí Siváková) a na dobu od 7.9.2009 do 30.11.2009 (p. Irdza  
a p. Všivák) 
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III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smluv o poskytnutí služby sociální prevence 

 
B/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 3568/2009 (115/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Jana Bledého, pana Jaroslava Irdzy, paní Evy 
Pleskačové, pana Vladimíra Procházky, pana Pavla Kadlece na dobu určitou od 1.10. do 30.11.2009 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na dobu 
určitou od 1.10. do 30.11.2009 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence 
 
5. ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad - žádost o schválení přijetí daru  
Usnesení č. 3569/2009 (115/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru – interaktivní učebnice „Já a můj svět“ v celkové hodnotě 5.480 Kč včetně DPH od 
firmy ABC učebnice, Prachatice. Součástí daru jsou i „Zápisníky prvňáčka“, rozvrhy  a pochvaly.  
 
6. Zápis z  4. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
Usnesení č. 3570/2009 (115/8) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 4. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 25. srpna 2009. 
II. Revokuje  
usnesení č. 3033/2009  ze dne 15.4. 2009 
bod III. Souhlasí s vyplacením příspěvku ve výši Kč 6 000,- tanečnímu studiu RM Dance Strakonice 
na úhradu nákladů spojených s cestou na ME v Chorvatsku. 
III. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 6 500,- Muzeu středního Pootaví na uspořádání besedy 
s významnými osobnostmi: Danou Zátopkovou, Ladislavem Kořánem a Karlem Tejkalem, která se 
uskuteční 27. 10. 2009.  
IV. Nesouhlasí 
s finanční podporou na vydání plnobarevného katologu celoživotního díla Jiřího Václava Novotného 
vydávaného Městským muzeem Volyně.  
V. Nesouhlasí 
s finanční podporou na uspořádání maturitního plesu 14. listopadu 2009 ve Stadthalle Schrems 
pořádaného Schulzentrem Gmünd.  
VI. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši 2.500,- Kč organizaci ADRA, o.s., pobočka Strakonice na akci 
ADRAden pro děti pořádané 6. 9. 2009.  
VII. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 10 000,- Dětskému folklornímu souboru Prácheňáček Strakonice 
na úhradu dopravy na Mezinárodní dětský folklorní festival, který se uskutečnil ve dnech 27. 7. 2009 – 
2.8. 2009 v Zielona Góra v Polsku.  
VIII. Souhlasí 
s prezentací města Strakonice na veletrhu cestovního ruchu Jihočeský kompas České Budějovice 
v termínu 8. – 10. 10. 2009.   
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1) Majetkoprávní vztahy nemovitostí č.p. 47, č.p. 48, č.p. 49, Velké náměstí, Strakonice 
Usnesení č. 3571/2009 (115/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zřízením věcného břemene ve prospěch oprávněného (manželé Tomáš Kučera a Radka Kučerová, 
Písek) spočívající v povinnosti strpět umístění technologického zařízení (zejména výměníkové stanice 
a vedení) zajišťujícího vytápění domu č.p. 48 a v povinnosti umožnit a strpět přístup za účelem 
údržby, opravy, rekonstrukce technologického zařízení zajišťujícího vytápění domu č.p. 48, ve 
sklepním prostoru domu č.p. 49.  
 
2) Jan Polata, Milevsko – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
Usnesení č. 3572/2009 (115/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy ze dne 1.2.2008 , uzavřené mezi Městem Strakonice a panem Janem 
Polatou, Milevsko, dohodou,  ke dni 31.10.2009. K tomuto termínu  budou předmětné pozemky 
vyklizeny a uvedeny do původního stavu.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody. 
 
2) Žádost o uzavření dodatku č. 1 k dohodě o uložení inženýrských sítí do  pozemku v majetku 
města Strakonice na akci: „Stavební úpravy – rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek, ul. 
Mlýnská a sídliště 1. Máje, Strakonice“.  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
v zastoupení: Radka Bambulová, projekt. činnost ve výstavbě, Lišov. 
Usnesení č. 3573/2009 (115/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1 k dohodě o uložení inženýrských sítí v souvislosti s přípravou stavby 
„Stavební úpravy – rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek, ul. Mlýnská a sídliště 1. Máje, 
Strakonice“, přičemž předmětem dodatku je rozšíření o uložení potrubí NTL plynovodu do  pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1288/29  v k.ú. Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
3) Žádost o souhlas s uložením teplovodní přípojky na pozemcích  v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 1537, p.č. dle KN 1223/1, p.č. dle KN 1285/1 a  p.č. dle KN 1287 vše v k.ú. Strakonice   
v souvislosti s přípravou stavby „Teplovodní přípojka pro č.p. 300“.  
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59, 386 43 Strakonice. 
Usnesení č. 3574/2009 (115/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uložením teplovodní přípojky na pozemcích  v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1285/1 a 1287 
vše v k.ú. Strakonice   v souvislosti s přípravou stavby „Teplovodní přípojka pro č.p. 300“, dle 
sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
4) Žádost o souhlas s uložením teplovodní přípojky na pozemcích  v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN st. 341 v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti s přípravou a realizací stavby 
„Teplovodní přípojka pro sklenářství Melichar“.  
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59, 386 43 Strakonice. 
Usnesení č. 3575/2009 (115/7a) 
Rada města po projednání 
 
 
 



 5

I. Souhlasí 
s  uložením teplovodní přípojky na pozemku  v majetku města Strakonice p.č. dle KN st. 341 v           
k.ú. Nové Strakonice v souvislosti s přípravou a realizací stavby „Teplovodní přípojka pro sklenářství 
Melichar“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
5) Žádost o souhlas s uložením kabelu NN   do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
1311/2,  p.č. dle KN 1311/3 a p.č. dle KN 1248/6 vše v  k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  
přípravou  a realizací stavby „Strakonice – centrum pro mládež - kNN “ 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Písecká 283,  
386 01 Strakonice – projektová kancelář elektro.  
Usnesení č. 3576/2009 (115/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením  kabelu NN  do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1311/2,  a p.č. dle KN 
1311/3 a p.č. dle KN 1248/6 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  přípravou  a realizací 
stavby „Strakonice – centrum pro mládež - kNN “ ,  dle sazebníku.  
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
6) Žádost spol. HK SPORTSWEAR s.r.o.  
Usnesení č. 3577/2009 (115/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s odečtením nákladů ve výši  396.665,- Kč  proinvestovaných při úpravách objektu čp. 141 na Velkém 
náměstí ve Strakonicích (obchodní dům Maják) nájemci spol. HK SPORTSWEAR s.r.o., se sídlem 
Heydukova 9, Písek (jedná se o nájemné včetně DPH od měsíce srpna do prosince 2009, které nebylo 
dosud fakturováno).   
 
7) RENOMIA, a.s. se sídlem Příkop 6/838, Brno – nabídka poradenských služeb v oblasti 
pojištění majetku a odpovědnosti města Strakonice 
Usnesení č. 3578/2009 (115/7a) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení č. RM č. 2702/2009 ze dne 7.1.2009, vzhledem k tomu, že firma RENOMIA, a.s. se sídlem 
Příkop 6/838, Brno, nesouhlasí s uzavřením mandátní smlouvy v souladu s tímto usnesením.  
 
1)  Pan Bc. Vladimír Babka, Strakonice – vyhlášení záměru a směna pozemku v k.ú. Střela 
Usnesení č. 3579/2009 (115/7b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení č. 639/ZM/2009 ze dne 17.6.2009. 
II. Doporu čuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu pozemku p.č. 303 o výměře 18 m2   a p.č. 304 o výměře 22 m2  

(vlastnictví města Strakonice, celkem o výměře 40 m2 ) za část pozemku p.č. 302 o výměře 20 m2 

(vlastnictví   p. Bc. Vladimíra Babky), vše v k.ú. Střela.   

III. Doporu čuje ZM 
souhlasit se směnou části pozemku p.č. 303 o výměře 18 m2   a p.č. 304 o výměře 22 m2  (vlastnictví 

města Strakonice,celkem o výměře 40 m2) za pozemek p.č. 302 o výměře 20 m2 (vlastnictví                                
p. Bc. Vladimíra Babky), vše v k.ú. Střela, po uplynutí zákonem stanovené lhůty v případě, že se 
nepřihlásí jiný zájemce s  doplatkem  p. Bc. Babky  za  20 m2  pozemku  (rozdíl ve směňovaných 
výměrách) ve výši 250,-Kč za m2.  
IV. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem směnné smlouvy. 
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2) FEZKO THIERRY, a.s. se sídlem Heydukova 111, Strakonice – přijetí daru  - pozemku p.č. 
1709 o výměře 78 m2 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 3580/2009 (115/7b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s přijetím daru - pozemku p.č. 1709 o výměře 78 m2 v k.ú. Strakonice od FEZKO 
THIERRY, se sídlem Heydukova 111, Strakonice, pro město Strakonice v souvislosti s realizací 
stavby: „Protipovodňová ochrana města Strakonice“  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem darovací smlouvy. 
 
3) Petr Pešek, Strakonice – žádost o postoupení práv  a povinností 
Usnesení č. 3581/2009 (115/7b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s postoupením práv a povinností plynoucích ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 
nájmu bytu a o uzavření budoucí smlouvy darovací uzavřené dne 21. 9. 1999, mezi městem Strakonice 
a panem Petrem Peškem, Strakonice na manžele Milana a Danielu Poislovy, bytem Dolní Poříčí, na 
byt 1+1 (výměra 40,01 m2), v ulici Bezděkovská 75, Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem dohody o postoupení práv a povinností.  
 
4) Libuše Voldřichová, b.j. č. 010, Strakonice I – žádost o odkoupení bytu   
Usnesení č. 3582/2009 (115/7b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. č. 010, o velikosti 3+1 (výměra bytu 79,45 m2) včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku ve Strakonicích paní Libuši Voldřichové za cenu dle 
znaleckého posudku, která činí 805.170,- Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupních smluv. 
 
5) Bytová jednotka č. 005, ul. Tovární č.p. 151, Strakonice  
Usnesení č. 3583/2009 (115/7b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 005 v domě č. p. 151,  ul. Tovární ve Strakonicích včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku paní Elišce Lazarové, Strakonice za cenu 838.000,- 
Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
6) Bytová jednotka č. 015, ul. Mládežnická č.p. 1239, Strakonice 
Usnesení č. 3584/2009 (115/7b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b. j. 015 v domě č. p. 1239,  ve Strakonicích včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku panu Milanovi Našincovi, bytem Droužetice, za cenu 725.000,- 
Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 
7) Vyřazení majetku s pořiz. cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 3585/2009 (115/7b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
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Mateřská škola Čtyřlístek, Holečkova 410, Strakonice: 
- myčka na nádobí OPT 910 – poř. cena 90.300,- Kč, stáří cca 15 let.  
- počítač, poř. cena 26.230,30 Kč,  r.poř. 2002. 
 
8) Převod majetku města Strakonice do správy příspěvkové organizace  MŠ Lidická, odloučené 
pracoviště Stavbařů 213,  Strakonice  
Usnesení č. 3586/2009 (115/7b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s předáním movitého majetku města Strakonice v celkové pořizovací hodnotě  378.502,- Kč 
do správy příspěvkové organizace MŠ Lidická, odloučené pracoviště Stavbařů 213, Strakonice.  Jedná 
se o DHM v hodnotě: 42.454,- Kč, DDHM v hodnotě 336.048,- Kč.  
 
8. Mimořádné odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice 
z 2. etapy  rozvojového programu MŠMT na rok 2009 
Usnesení č. 3587/2009 (115/9) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
udělení mimořádných odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice 
z 2. etapy rozvojového programu MŠMT na rok 2009 Zvýšení nenárokových složek platů a 
motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce dle přiloženého 
návrhu, který je samostatnou přílohou uloženou na odboru školství a cestovního ruchu.  
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 
9. Zajištění dopravy žáků ze ZŠ a MŠ Povážské na akci „Malujeme největší ulici“ 
organizovanou dobrovolným sdružením Bonaventa o.s. 
Usnesení č. 3588/2009 (115/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zajištěním dopravy žáků  5. ročníku ZŠ a MŠ Povážské do Českých Budějovic a zpět na akci 
pořádanou 25.9.2009 dobrovolným sdružením Bonaventa o.s. pod názvem „Malujeme největší ulici“. 
Dopravu zajistí dopravní společnost Václav Cimburek CIVA trans. Cena za přepravu činí 4 879 Kč 
včetně DPH. Bude hrazeno z rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu. 
 
10. Přijetí finan čního daru pro ZŠ a MŠ Povážská 
Usnesení č. 3589/2009 (115/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím finančního daru ve výši 2 tis. Kč od Jaroslava Bašty, Štěkeň a jeho čerpáním na financování 
vzdělávacích akcí školy. 
 
11. Platový výměr ředitelky ZŠ F.L.Čelakovského a ředitelky MŠ Lidická  
Usnesení č. 3590/2009 (115/12) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předložený platový výměr ředitelky Základní školy F.L.Čelakovského, který je samostatnou přílohou 
materiálu uloženou na odboru školství a cestovního ruchu. 
II. Schvaluje 
předložený platový výměr ředitelky Mateřské školy Lidická, který je samostatnou přílohou materiálu 
uloženou na odboru školství a cestovního ruchu. 
III. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
Ing. Pavel Vondrys                                      Ing. Pavel Pavel 
       starosta                                     místostarosta 
 
 


