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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 118. jednání Rady města Strakonice 

konaného 7. října 2009 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM :  
                          Ing. Vondrys – starosta  

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

 
Omluveni:   Ing. Vlasák 
 
Program: 
 
1. Majetkové záležitosti 
                      Usnesení č. 3622/2009  - 3623/2009  
2. Projekt „Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích – I. etapa“ – 
schválení  realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice          

            Usnesení č. 3624/2009    
3. Rozpočtové opatření č. 89   
                    Usnesení č. 3625/2009    
4. Sdružení zdravotně postižených – finanční příspěvek na úhradu nájemného v MěDK 
                     Usnesení č. 3626/2009    
5. Finanční příspěvek –  12. ročník běžeckého závodu Běh při Otavě 
                                Usnesení č. 3627/2009    
6. Výběr peněžního ústavu na poskytování služeb úvěru na zajištění financování realizace investičního  
záměru „Výstavba nové základní školy Povážská ve Strakonicích“                        

            Usnesení č. 3628/2009    
7. Žádost a smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na akci“Cyklistická cesta Volyňka“ 
                     Usnesení č. 3629/2009    
8. Zvýšení cen za pronájem zábradlí, sloupů VO apod. pro umístění reklamních  zařízení    

            Usnesení č. 3630/2009    
9. MěÚSS - zapojení rezervního fondu v r. 2009         

            Usnesení č. 3631/2009    
10. Plnění usnesení RM za období I. a II. čtvrtletí 2009                
                    Usnesení č. 3632/2009    
11. Finanční příspěvek na divadelní představení v MěDK (Sdružená obec baráčníků Radomyšl)  
                    Usnesení č. 3633/2009    
12. Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. – smlouva o výkonu funkce předsedy DR (viz zápis RM - VH) 
 
 
 
 
Zahájení:  
118. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 17:10 v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Majetkové záležitosti 
 
1) Žádost p. Jiřího Kubeše,  Strakonice 
Usnesení č. 3622/2009 (118/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy č. 03-421 ze dne 31. října 2003 uzavřené mezi městem Strakonice a 
panem Jiřím Kubešem, Strakonice na pronájem nebytových prostorů v čp. 428 v ul. Bezděkovské ve 
Strakonicích, a sice dohodou ke dni 30.11.2009. 
II. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostorů o výměře 156,5 m2 v přízemí objektu čp. 
428 v ul. Bezděkovské ve Strakonicích za účelem využití prostorů k provozování prodejny potravin.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody.  
 
2) Prima a.s. se sídlem Raisova 1004, Strakonice – vyhlášení záměru na směnu a směna pozemků 
Usnesení č. 3623/2009 (118/3a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu pozemků p.č. p.č.st. 4081 o výměře 3 m2 , p.č.st. 4083 o 
výměře 44 m2, p.č. 811/7 o výměře 63 m2, p.č. 1286/22 o výměře 9 m2, část pozemku p.č. 759/1 o 
výměře 775 m2, část pozemku p.č. 757/4 o výměře 10 m2 a část pozemku p.č. 757/11 o výměře 188 m2                
ve vlastnictví města Strakonice, vše v k.ú. Strakonice  (celková výměra 1092 m2) za pozemek             
p.č. 390/4 o výměře 416 m2  a pozemek p.č. 567/2 o výměře 576 m2 vše  k.ú. Strakonice ve vlastnictví 
firmy Prima a.s., se sídlem Raisova 1004, Strakonice (celková výměra 1092 m2).  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit se směnou pozemků p.č. p.č.st. 4081 o výměře 3 m2 , p.č.st. 4083 o výměře 44 m2, p.č. 811/7                 
o výměře 63 m2, p.č. 1286/22 o výměře 9 m2, část pozemku p.č. 759/1 o výměře 775 m2, část 
pozemku p.č. 757/4 o výměře 10 m2 a část pozemku p.č. 757/11 o výměře 188 m2 ve vlastnictví města 
Strakonice, vše v k.ú. Strakonice  (celková výměra 1092 m2) za pozemek p.č. 390/4 o výměře 416 m2  
a pozemek p.č. 567/2 o výměře 576 m2 vše  k.ú. Strakonice ve vlastnictví firmy Prima a.s., se sídlem 
Raisova 1004, Strakonice (celková výměra 1092 m2), po uplynutí zákonem stanovené lhůty v případě, 
že se nepřihlásí jiný zájemce, bez doplatku.  
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem směnné smlouvy. 
 
2. Projekt „Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích – I. etapa“ – 
schválení  realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice        
Usnesení č. 3624/2009 (118/11) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích – I. 
etapa“ a předložení žádosti o poskytnutí podpory projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města 
Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“), do Integrovaného operačního programu, Oblasti 
intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporované aktivity 5.2a) - 
Revitalizace veřejných prostranství (celkové výdaje projektu 146.932.710,- Kč – z toho celkové 
způsobilé výdaje projektu 77.156.030,- Kč) 
II. Doporu čuje ZM 
schválit kofinancování projektu „Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích 
– I. etapa“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 
11.573.405,- Kč, a dále vyčlenění finančních prostředků ve výši minimálně 69.776.680,- Kč na 
financování nezpůsobilých výdajů projektu 
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III. Doporu čuje ZM 
schválit předfinancování projektu „Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve 
Strakonicích – I. etapa“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů 
projektu, tj. 65.582.625,- Kč 
 
3. Rozpočtové opatření č. 89  
Usnesení č. 3625/2009 (118/12) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 89  ve výši  35 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků z položky školství a cestovní ruch – reciproční fond na položku 
příspěvky v sociální oblasti. O přidělování těchto příspěvků bude rozhodovat rada města. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 89  provést. 
 
4. Sdružení zdravotně postižených – finanční příspěvek na úhradu nájemného v MěDK 
Usnesení č. 3626/2009  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 4.927,-Kč na XII. Setkání zdravotně postižených, 
konaného 1. prosince 2009 v MěDK.  
II. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 12.763,-Kč na XIII. Setkání zdravotně postižených dětí, 
konaného 10. prosince 2009 v MěDK. 
(Oba příspěvky budou hrazeny z položky příspěvky v sociální oblasti). 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
5. Finanční příspěvek –  12. ročník běžeckého závodu Běh při Otavě 
Usnesení č. 3627/2009 (118/13) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ZŠ a MŠ Střelské Hoštice na ceny při 12. ročníku běžeckého 
závodu Běh při Otavě dne 9.10.2009. 
 
6. Výběr peněžního ústavu na poskytování služeb úvěru na zajištění financování realizace 
investičního  záměru „Výstavba nové základní školy Povážská ve Strakonicích“                        
Usnesení č. 3628/2009 (118/14) 
Rada města po projednání 
I. Bere dna vědomí 
výsledek hodnocení výběru peněžního ústavu na poskytnutí služeb úvěru na zajištění financování 
realizace investičního záměru „Výstavba nové základní školy Povážská ve Strakonicích“ 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o úvěru s ČSOB, a.s., pobočka Strakonice , na  poskytnutí služeb úvěru 
na zajištění financování realizace investičního záměru “Výstavba nové základní školy Povážská ve 
Strakonicích“ , s použitím pohyblivé úrokové sazby 3M BRIBORu + pevnou odchylku 0,99 % p.a.  
 
7. Žádost a smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na akci“Cyklistická cesta Volyňka“  
Usnesení č. 3629/2009 (118/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o poskytnutí příspěvku na vyhotovení vyhledávací studie pro akci „Cyklistická 
cesta Volyňka“ ve výši 200.000,-Kč. 



 4

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 200.000,-Kč na vyhotovení 
vyhledávací studie pro akci „Cyklistická cesta Volyňka“ mezi městem Strakonice a Nadace Jihočeské 
cyklostezky, Jírovcova 1, 370 01 České Budějovice. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
8. Zvýšení cen za pronájem zábradlí, sloupů VO apod. pro umístění reklamních zařízení  
Usnesení č. 3630/2009 (117/10) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení rady města č.1077/2004 ze dne 22.9.2004. 
II. Rozhodla 
pronajímat zábradlí, sloupy veřejného osvětlení apod. ve vlastnictví města žadatelům pro umístění 
reklamních zařízení, jejichž umístění nepodléhá režimu obecně závazné vyhlášky města Strakonice o 
místních poplatcích. Nájemné činí 20,- Kč  plus 19% DPH za každý  započatý m2 plochy reklamního 
zařízení a každý i započatý den užívání předmětu nájmu (celková doba nájmu může činit nejvýše 29 
dnů). Smlouva o nájmu bude uzavírána ústně. Nájemné bude v plné výši uhrazeno před započetím 
užívání předmětu nájmu. 
Uzavření této nájemní smlouvy nenahrazuje příslušné povolení MěÚ – odboru dopravy. 
III. Pov ěřuje  
příslušné zaměstnance města Strakonice zařazené do MěÚ - odboru dopravy uzavíráním ústních 
nájemních smluv dle bodu II. 
 
9.  MěÚSS - zapojení rezervního fondu v r. 2009 
Usnesení č. 3631/2009 (118/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
se zapojením rezervního fondu o 6.252 tis. Kč vyšším tj. ve výši 11 040 tis. Kč na zajištění provozu 
v roce 2009  
III. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice nepřekročit čerpání RF pro rok 2009 
 
10. Plnění usnesení RM za období I. a II. čtvrtletí 2009 
Usnesení č. 3632/2009 (118/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení RM za období  I. a II. čtvrtletí 2009 
II. Schvaluje 
vyřazení z evidence  490 splněných usnesení 
III. Revokuje  
usnesení č. 1947/2008, 2239/2008, 2240/2008, 2320/2008, 2556/2008, 2757/2009, 2759/2009, 
2915/2009, 3025/2009, 3218/2009, 3225/2009 
IV. Vy řazuje 
usnesení č. 464/2007  
IV. Vy řazuje do evidence usnesení s trvalou platností       
usnesení č. 337/2006 
V. Ukládá  
tajemníkovi vést v evidenci 104 nesplněných usnesení a zajistit jejich plnění   
 
11. Finanční příspěvek na divadelní představení v MěDK (Sdružená obec baráčníků Radomyšl)  
Usnesení č. 3633/2009 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2.000,-Kč na pronájem sálu v MěDK na divadelní 
představení Hašlerova Podskaláka, které se bude konat 19.10.2009. Bude hrazeno z příspěvků 
organizacím se sociálním zaměřením. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                      Ing. Pavel Pavel 
       starosta                                     místostarosta 
 


