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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 123. jednání Rady města Strakonice 

konaného 18. listopadu 2009 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     5 členů RM :  
Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel – místostarosta  
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové RM: Mgr. Parkosová, pí Žiláková  
Ing.Tůma – tajemník  
 
Miroslava Havrdová - zapisovatelka 
 

Omluveni:  MUDr. Chod, Ing. Vlasák 
  Mgr. Kotlíková – PR 
 
Program: 
 
1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru s ČS, a.s.                     

            Usnesení č. 3750/2009 
2. Rozpočtová  opatření   č.  100 - 101 

            Usnesení č. 3751/2009 
3. Dodatek zřizovací listiny MěÚSS Strakonice 
                    Usnesení č. 3752/2009 
4. Majetkové záležitosti 

    Usnesení č. 3753/2009 - 3774/2009  
5. Zápis z 37. jednání projektu Otavské plavby 

            Usnesení č. 3775/2009 
6. Zápis 4/2009 z jednání kontrolního výboru dne 03. 11. 2009 

            Usnesení č. 3776/2009 
7. Zápis z 8. jednání komise pro sport  

            Usnesení č. 3777/2009 
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 9/2006 

            Usnesení č. 3778/2009 
9. Smlouva č. 162/2009 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2009, na projekt s názvem „Bezpečné a bezbariérové město Strakonice – III. 
etapa“ – ISPROFOND 5317510021 

            Usnesení č. 3779/2009 
10. MěÚSS - souhlas s přijetím daru 

            Usnesení č. 3780/2009 
11. VŔ na pozici ředitele Šmidingerovy knihovny – informace  

            Usnesení č. 3781/2009 
             

 
 
Zahájení:  
123. jednání Rady města Strakonice zahájil pan místostarosta Ing. Pavel Pavel v 15:42 v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru s ČS, a.s. 
Usnesení č. 3750/2009 (123/10)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru s ČS, a.s., který upravuje splácení 
kontokorentního úvěru, a to úvěr je splatný nejpozději do 31. 5. 2011. 
 
2. Rozpočtová  opatření   č.  100 - 101 
Usnesení č. 3751/2009 (123/6)  
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 100  ve výši  245 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře tajemníka z důvodu provedených oprav a 
služeb nad rámec schváleného rozpočtu: 
 - 140 000,- Kč počítačová síť - služby 
 - 100 000,- Kč školení 
 -     5 000,- Kč cestovné, stravné 
   105 000,- Kč opravy 
   140 000,- Kč služby 
RO  č. 101  ve výši  200 000,- Kč  
Finanční příspěvek Nadace Jihočeské cyklostezky na vyhotovení vyhledávací studie pro akci 
“Cyklistická cesta Volyňka“. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 100 - 101  provést. 
 
3. Dodatek zřizovací listiny MěÚSS Strakonice 
Usnesení č. 3752/2009 (123/7)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině. 
 
3. Majetkové záležitosti 
 
1) Komerční banka, a.s. – Nájemní smlouva na pronájem části pozemku 
- zpětvzetí výpovědi z nájmu 
- změna výpovědní lhůty 
- navýšení o DPH 
Usnesení č. 3753/2009 (123/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku číslo 1 k nájemní smlouvě číslo 04-728 ze dne 30.12.2004, týkající se změny 
článku II., odst. 2., kdy se výpovědní lhůta mění z tříměsíční na jeden měsíc, z důvodu akce: 
Rekonstrukce Velkého náměstí a dále s navýšením ceny nájmu o DPH. 
II. Souhlasí   
se zpětvzetím výpovědi, týkající se nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Strakonice jako 
pronajímatelem a Komerční bankou, a.s. jako nájemcem, dle nájemní smlouvy číslo 04-728, jejímž 
předmětem je část pozemku parc.č. 1320/5 v k.ú. Strakonice, odpovídající třem parkovacím místům za 
účelem parkování motorových vozidel klientů nájemce.  
 
2) Komerční banka, a.s.  
Usnesení č. 3754/2009 (123/3)  
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení Rady města č. 3389/2009 ze dne 22.7.2009. 
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II. Souhlasí   
s nezvýšením nájemného o DPH ve výši 19 % z pronajatých  nebytových prostorů  v objektech           
čp. 270 a 1319 v ul. Na Stráži ve Strakonicích nájemci Komerční bance, a.s.. pro rok 2009.  
 
3) Ukončení nájmu nebytových prostorů 
Usnesení č. 3755/2009 (123/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy uzavřené dne 8.12.2008  mezi městem a panem Petrem Stříbrným, 
bytem Leknínová 1391, Strakonice na pronájem garážového stání v objektu Leknínová 1391 ve 
Strakonicích a sice dohodou ke dni 30.11.2009.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody.  
 
4) Ukončení nájmu nebytových prostorů 
Usnesení č. 3756/2009 (123/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy uzavřené dne 18.1.2002  mezi městem a panem   Karlem Hruškou, 
Strakonice na pronájem nebytových prostorů  o výměře 34 m2  v objektu Na Křemelce 305 ve 
Strakonicích a sice dohodou ke dni  31.12.2009.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody.  
 
1) Josef a Marie Bednaříkovi, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3757/2009 (123/3a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 191/8 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře                      
cca 45 m2.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 191/8 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 45 m2 , manželům 
Josefu a Marii Bednaříkovým za cenu 500,- Kč/m2. Prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí 
kupní, vzhledem k tomu, že pozemek je určen k zřízení zástavního práva pro zajištění půjčky. 
 
3) Radek Martíšek, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru + prodej  
Usnesení č. 3758/2009 (123/3a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 320/1 dle nového geometrického plánu  
p.č.  320/307 , v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 6 m2. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 320/7, dle nového geometrického plánu,  panu Radkovi Martíškovi, 
Strakonice, za cenu 500,- Kč/m2, pokud  se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný 
zájemce.  
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
4) Prodej pozemku p.č. 1131/1 a nebytového prostoru  - garáže, Žižkova ulice 
Usnesení č. 3759/2009 (123/3a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem stavby garáže na pozemku p.č. st. 1131/1 a pozemku p.č. st. 1131/1 o výměře 20 
m2 manželům Štěpánovi a Dis. Věře Reisingerovým, Strakonice za jejich nabídkovou cenu, která činí 
78.000,- Kč.  
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II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Pozemek p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice v ulici Strojařů  
  - manželé Šedovičovi       - žádost o prodej pozemku 
  - manželé Novákovi       - žádost o prodej pozemku 
  - Richard Boř                  - žádost o změnu Smlouvy o výpůjčce 
  - MUDr. Zdeňka Hadravová - žádost o stabilnější řešení 
Usnesení č. 3760/2009 (123/3a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
trvat na usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 387/ZM/2008 ze dne 25.06.2008, tzn. ZM 
nesouhlasí s  prodejem částí pozemků p.č. 320/1 v  k.ú. Přední Ptákovice. 
 
6) Manželé MVDr. Miroslav Soukup a Ing. Anna Soukupová, Strakonice – užívání pozemku p.č. 
1577 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 3761/2009 (123/3a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit se sepsáním Souhlasného prohlášení o bezplatném převodu pozemku p.č. 1577 o výměře 137  
m2 v k.ú. Strakonice na manžele MVDr. Miroslava Soukupa a Ing. Annu Soukupovou, Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu podpisem předmětného Souhlasného prohlášení.  
 
7) Manželé Eduard Švihovec a Miloslava Švihovcová, Strakonice – užívání pozemku p.č. 584/1, 
částí pozemků p.č. 1280/1 a p.č. 1277/2 vše  v  k.ú. Strakonice,  obec Strakonice 
Usnesení č. 3762/2009 (123/3a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit se sepsáním Souhlasného prohlášení o bezplatném převodu pozemku p.č. 584/61 o výměře 
105 m2 v k.ú. Strakonice na manžele Eduarda Švihovce a Miloslavu Švihovcovou, Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej částí pozemků p.č. 1277/2 o výměře cca 24m2 a p.č. 1280/1                    
o výměře cca 14 m2 vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem částí pozemků p.č. 1277/2 o výměře cca 24 m2 a p.č. 1280/1 o výměře cca 14 m2 
vše v k.ú. Strakonice manželům Eduardu Švihovcovi a Miloslavě Švihovcové, za cenu                   
500,- Kč/m2, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce. 
IV. Doporučuje ZM 
pověřit starostu podpisem předmětných smluv.  
 
8) Výkup pozemku p.č. 284/1 v k.ú. Nové Strakonice 
Usnesení č. 3763/2009 (123/3a)  
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku p.č. 284/1 o výměře 6022 m2 v k.ú. Nové Strakonice za cenu 205,-
Kč/m2. 
 
9) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 3764/2009 (123/3a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM   
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
ZŠ Poděbradova Strakonice: 
- kopírovací stroj Canon NP 6512 – 31.598,- Kč, r. poř. 2001 
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- kopírovací  stroj Canon NP 6030 – 40.260,- Kč, r. poř. 2002 
Školní jídelna, ZŠ Poděbradova Strakonice: 
- počítač – box – 39.668,- Kč, r. poř. 1998 
- kopírka – 57.946,- Kč, r. poř. 2002 
Městský ústav sociálních služeb Strakonice 
- PC IBM monitor Belinea – 2 ks á 53.397,84 Kč, r. poř. 2001 
- mycí stroj na nádobí WT 60/9 TV – 198.532,-  Kč, r. poř. 2001 
- elektrická pec – 51.583,45 Kč, převod z DD Štěkeň v r. 2001 
- chladící box BCH 1919 – 23.268,- Kč, r. poř. 1984 
ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice: 
- jazyková laboratoř AZD 424 – 57.560,20 Kč, r. poř. 1994  
- kopírovací stroj SF 2118D – 60.750,80 Kč, r. poř. 1999  
- křovinořez – 25.112,- Kč, r.poř. 2001 
ZŠ a MŠ Povážská Strakonice: 
- kopírka Canon NP 6317 – 45.945,- Kč, r.poř. 2002. 
 
10) Směna pozemků v lokalitě „ Přední Ptákovice“ – Na Muškách“  - úhrada daně z převodu 
nemovitostí 
Usnesení č. 3765/2009 (123/3a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s úhradou daně převodu nemovitosti, týkající se směny části pozemku p.č. 320/1 o výměře 
cca 865 m2 ve vlastnictví města Strakonice za pozemek p.č. 320/247 o výměře 1427 m2 a p.č. 320/261 
o výměře 14 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice (vlastnictví manželů Jana a Aleny Švehlových). 
 
1) Paní Božena Vlková, Strakonice – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 3766/2009 (123/3b)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 01/892 v ul. A. B. Svojsíka o velikosti 1+1 
(53,68 m2)  pro paní Vlkovou na další půl rok, tj. do 14. června 2010. Po uplynutí této doby již 
nájemní smlouva nebude prodloužena. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem dodatku k předmětné smlouvě. 
 
2) Slečna Lucie Mrázová, Strakonice – žádost o povolení stavebních úprav 
Usnesení č. 3767/2009 (123/3b)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zazděním jedněch ze dvou vchodových dveří do bytu č. 017, Strakonice, na náklady nájemce. Tento 
souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
 
3) Stánek u nemocnice 
Usnesení č. 3768/2009 (123/3b)  
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
majetkový odbor k jednání s paní Beátou Jiranovou, příp. s dalšími subjekty, směřujícímu k možnému 
odkupu stavby  tzv. stánku  „Ovoce – zelenina“ postaveného na pozemku ve vlastnictví města 
Strakonice parc.č. 1315/1 v kat. území Strakonice. 
 
4) Veřejná zakázka: Zhotovitel stavebních prací pro stavební dílo: „Strakonice - Intenzifikace 
ČOV  a doplnění kanalizace“ 
Usnesení č. 3769/2009 (123/3b)  
Rada města po projednání 
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I. Bere na vědomí 
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a doporučení komise v souvislosti s veřejnou zakázkou pro 
výběr zhotovitele stavby: „Strakonice – Intenzifikace ČOV  a doplnění kanalizace“ dle § 80 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s nejvýhodnějším uchazečem Sdružení firem „Strakonice – čisté město“ 
(SMP CZ, a.s., Evropská 1692/37, HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, Praha 5, SWIETELSKY 
stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice), jakožto zhotovitele stavby: „Strakonice – 
Intenzifikace ČOV  a doplnění kanalizace“ za celkovou cenu díla 287.918.550,52,- Kč bez DPH, 
termín dokončení 24 měsíců od podpisu SOD, smluvní pokuta za neprovedení díla ve  výši 100.000,- 
Kč / den a smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků 15.000,- Kč/den 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo. 
 
5) Veřejná zakázka: Správce stavby pro projekt: „Strakonic  - Intenzifikace ČOV  a doplnění 
kanalizace“ 
Usnesení č. 3770/2009 (123/3b)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a doporučení komise v souvislosti s veřejnou zakázkou pro 
výběr správce stavby: „Strakonice – Intenzifikace ČOV  a doplnění kanalizace“ dle § 80 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výkonu služeb s nejvhodnějším  uchazečem Sdružení firem „VRV – MMD“ 
(vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, Praha 5, MOTT MOCDONALD  Praha, spol. 
s.r.o., Národní 15, Praha 1) jakožto správce stavby projektu: „Strakonice – Intenzifikace ČOV  a 
doplnění kanalizace“ za celkovou cenu díla 13.984.000,- Kč bez DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy o výkonu služeb. 
 
1) Ing. Josef Frčka a Blanka Frčková, Strakonice – žádost  o prodej pozemku  
- vyhlášení záměru + prodej 
Usnesení č. 3771/2009 (123/3c)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře  
cca 10 m2. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 10m2 manželům 
Ing. Josefu a Blance Frčkovým, Strakonice za cenu 500,- Kč/m2, pokud se v zákonné lhůtě pro 
vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce. Přesná výměra bude určena na základě geometrického 
plánu.  
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Výkup zbytkových pozemků z důvodu stavby „I/22 Strakonice“  
Usnesení č. 3772/2009 (123/3c)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem  nevyužitelných zbytkových pozemků, dotčených stavbou „I/22 Strakonice“ za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem v souladu s platnými cenovými předpisy,  ke dni podpisu 
kupních smluv. Tato cena bude shodná s cenou, za kterou bude vykupovat dotčené pozemky ŘSD ČR. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupních smluv. 
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3) Převod majetku města Strakonice do správy příspěvkové organizace MŠ Lidická, odloučené 
pracoviště Stavbařů 213,  Strakonice  
Usnesení č. 3773/2009 (123/3c)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s předáním níže uvedeného movitého majetku města Strakonice v celkové pořizovací 
hodnotě  104.800,- Kč do správy příspěvkové organizace MŠ Lidická, odloučené pracoviště  Stavbařů 
213, Strakonice.  Jedná se o následující movitý majetek: 
- myčky nádobí  PROJECKT  WM5 –  2  ks pořiz. cena á 52.400,- Kč,  cena  celkem 104.800,- Kč. 
 
4) Paní Marie Popelková, Strakonice – žádost o prodej pozemku - vyhlášení záměru + prodej 
Usnesení č. 3774/2009 (123/3c)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře                   
cca 9 m2. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 9m2 paní Marii 
Popelkové, Strakonice za cenu 500,- Kč/m2, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí 
jiný zájemce. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
5. Zápis z 37. jednání projektu Otavské plavby 
Usnesení č. 3775/2009 (123/1)  
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
zápis z 37. jednání projektu Otavské plavby ze dne 15. října 2009. 
 
6. Zápis 4/2009 z jednání kontrolního výboru dne 03. 11. 2009 
Usnesení č. 3776/2009 (123/4)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis 4/2009 z jednání kontrolního výboru dne 3.11.2009. 
 
7. Zápis z 8. jednání komise pro sport  
Usnesení č. 3777/2009 (123/2)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 8. jednání komise pro sport ze dne 3. 11. 2009. 
II. Souhlasí  
s úpravou Zásad pro poskytování finančních příspěvků (neinvestičních transferů) města Strakonice 
určených pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity schválených Radou města Strakonice 
usnesením číslo 2530/2008 ze dne 29. 10. 2008 s účinností od 1. 9. 2009 a upravených usnesením  
číslo 3472/2009 ze dne 26. 8. 2009, tak že: 
- v článku I., v odstavci a) bude za text: „Příspěvek bude vyplacen žadateli zálohově čtvrtletně  
   v předpokládané výši, vyúčtování záloh bude  probíhat čtvrtletně do 25. dne následujícího čtvrtletí“.  
   vloženo:  „Záloha a vyúčtování čtvrtého čtvrtletí daného kalendářního roku budou rozděleny na dvě  
   části, a to tak, že záloha za měsíc prosinec a vyúčtování za prosinec budou provedeny samostatně do  
   konce   kalendářního roku.“(netýká se školních tělocvičen). 
- v článku I., v odstavci b) bude za text: „Příspěvek bude vyplacen žadateli zálohově čtvrtletně  
   v předpokládané výši, vyúčtování záloh bude  probíhat čtvrtletně do 25. dne následujícího čtvrtletí“.  
   vloženo:  „Záloha a vyúčtování čtvrtého čtvrtletí daného kalendářního roku budou rozděleny na dvě  
   části,  a to tak, že záloha za měsíc prosinec a vyúčtování za prosinec budou provedeny samostatně do  
konce    kalendářního roku.“ 
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III. Souhlasí 
s přesunem finančních prostředků ve výši 12.000,- Kč z položky - ocenění mimořádných sportovních 
úspěchů kolektivů a jednotlivců a reprezentace města na položku - jednorázové sportovní a 
volnočasové akce. 
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce panu Eduardu Oberfalcerovi na vydání turistického průvodce Pošumaví (3.). 
V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce Ekonomickým službám – BH, spol. s r. o., na uspořádání 12. ročníku halového 
fotbalového turnaje Senioři a mládež proti drogám ve Strakonicích v období od listopadu 2009 do 
ledna 2010. 
VI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce TJ Sokol Strakonice – oddílu stolního tenisu na uspořádání krajského bodovacího 
turnaje staršího žactva dne 4. 10. 2009 a okresních bodovacích turnajů staršího žactva ve dnech 24. 10. 
a 21. 11. 2009 v Sokolovně ve Strakonicích.  
VII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce HC Strakonice, o. s., – kroužku krasobruslení na uspořádání vánočního maškarního  
bálu na ledě na zimním stadionu na konci prosince 2009. 
 VIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města TJ ČZ Strakonice – oddílu 
stolního tenisu (družstvo A – 2. místo III. liga). 
IX. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 10.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města TJ ČZ Strakonice – oddílu házené 
(minižactvo – 1. místo v KP, titul přeborník kraje; mladší žáci – 1. a 3. místo v KP, titul přeborník 
kraje, 3. místo v celorepublikové soutěži Handball Tour; starší žáci – 1. místo v KP, titul přeborník 
kraje; mladší dorostenci – 2. místo v DL a 3. místo na mistrovství ČR; mladší žačky – 2. místo v KP;  
starší žačky – 2. místo v KP,  
1. místo na mezinárodním turnaji Quirinus Cup (Neuss - Německo). 
X. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města TJ ČZ Strakonice – oddílu 
volejbalu (2. místo v KP).  
XI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 20.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města TJ Fezko Strakonice – oddílu 
vodního póla (muži – 1. místo I. liga, mistři ČR; dorostenci – 1. místo, I. liga, mistři ČR; ženy A – 1. 
místo I. liga, mistryně ČR; ženy B – 2. místo I. liga; dorostenky – 1. místo I. liga, mistryně ČR). 
XII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 15.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města HC Strakonice, o. s. (muži – 1. 
místo v KP; junioři – 3. místo v KP; dorost – 3. místo v KP; 5. třída - 2. místo v KP přípravek; 4. třída 
– 1. místo v KP přípravek, 3. třída – 2. místo minihokej).  
XIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města SK Biatlon Strakonice, o. s., na 
podporu činnosti v roce 2009.  
XIV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města DDM Strakonice – Fbc 
Strakonice (junioři – 3. místo III. liga). 



 9

XV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města Ing. Jaroslavu Pudilovi 
(mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu 3. místo, Jihočeský pohár v Holubově 1. místo, MČR 
v triatlonu celkově 45. místo, v kategorii 40-49 místo 4., na mistrovství Jihočeského kraje celkově 11., 
v kategorii 2., Jihočeský pohár v triatlonu celkově 3. místo, ve své kategorii 1. místo, mistrovství ČR 
Ironman celkově 30., ve své kategorii 3., Český pohár v dlouhém triatlonu v kategorii 40-49 místo 3.).     
XVI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města Kateřině Pechové - Cobra Ryu 
Strakonice (mistryně ČR v kumite starších žákyň do 45 kg). 
XVII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města Františku Machovi - Cobra Ryu 
Strakonice (mistr ČR v kategorii kumite muži nad 84 kg). 
XVIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města Ing. Romanovi Heimlichovi  
(mistr ČR v lovu ryb  
na umělou rybku v jednotlivcích, druhý v družstvech ve výběru jižních Čech, krajský přeborník,  
na nominačních závodech české reprezentace páté místo).  
IXX. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 10.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města Basketbalovému klubu 
Strakonice (ženy A – 5. místo v nejvyšší soutěži v ČR, starší dorostenky – 3. místo na přeboru ČR, 
minižačky starší, mladší  
i nejmladší – přebornice jihočeského kraje).  
XX. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města SK Basketbal Strakonice (muži A 
– 7. místo II. liga, třetí nejúspěšnější družstvo Jihočeského kraje; junioři U18 – třetí nejlepší družstvo 
Jihočeského kraje). 
 
7. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 9/2006 
Usnesení č. 3778/2009 (123/8)  
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) v sobotu 9. ledna 2010 - živá hudba a diskotéka -  Maturitní ples, 4.A, MěDK Strakonice – 
pořádá Nadační fond Gymnázia, Máchova 174, 386 01 Strakonice – od 22,00 – 4,00 hodin 
následujícího dne. 
b) v sobotu 30. ledna 2010 – živá hudba a diskotéka - Maturitní ples, 4.B, MěDK Strakonice – 
pořádá Nadační fond Gymnázia, Máchova 174, 386 01 Strakonice – od 22,00 – 4,00 hodin 
následujícího dne. 
c) v pátek 20. února 2010 – živá hudba a diskotéka – Maturitní ples, oktáva, MěDK Strakonice – 
pořádá Nadační fond Gymnázia, Máchova 174, 386 01 Strakonice – od 22,00 – 4,00 hodin 
následujícího dne. 
d) v pátek 12. března 2010 – živá hudba a diskotéka - Maturitní ples, 4.C MěDK Strakonice – 
pořádá Nadační fond Gymnázia, Máchova 174, 386 01 Strakonice – od 22,00 – 4,00 hodin 
následujícího dne. 
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8. Smlouva č. 162/2009 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2009, na projekt s názvem „Bezpečné a bezbariérové město Strakonice – 
III. etapa“ – ISPROFOND 5317510021 
Usnesení č. 3779/2009 (123/9)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy č. 162/2009 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2009, na projekt s názvem „Bezpečné a bezbariérové město Strakonice 
– III. etapa“ – ISPROFOND 5317510021, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 
Strakonice (dále jen příjemce) a Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 
Praha 9 (dále jen poskytovatel). Výše poskytnutých finančních prostředků je 1.734.000,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
10. MěÚSS - souhlas s přijetím daru 
Usnesení č. 3780/2009 (123/11)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů od firmy B.V.FRUIT s.r.o. Palackého náměstí 57, Volyně se sídlem 
Lipovice 1, 384 22 Vlachovo Březí  na ovocné balíčky pro vítěze plaveckých závodů postižených 
účastníků (cca 80 postižených sportovců) ve Strakonicích v hodnotě 5.000,- Kč 
II. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů od paní Soni Tříškové, České Budějovice ve výši 10.000,- Kč na 
pořízení  židlí, nádobí do kuchyňky a radiomagnetofonu Denního stacionáře pro tělesně postižené děti, 
mládeže a dospělé Ellerova 
III. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do majetku organizace  
 
11. VŔ na pozici ředitele Šmidingerovy knihovny – informace  
Usnesení č. 3781/2009  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
průběžnou zprávu o výběrovém řízení na pozici ředitele Šmidingerovy knihovny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel                               PhDr. Ivana Říhová  
  místostarosta             místostarostka
                                      
 


