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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 137. jednání Rady města Strakonice 

konaného 14. dubna 2010 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     7 členů RM :  
Ing. Vondrys – starosta  
PhDr. Říhová – místostarostka 
Ing. Pavel – místostarosta 
členové RM: pí Žiláková, Mgr. Parkosová, Ing. Vlasák MUDr. Chod 
Ing.Tůma – tajemník  
Miroslava Havrdová - zapisovatelka 

 
Omluveni:  PhDr. Kotlíková - PR 
Program: 
 
1. Rennerovy sady – žaloba o uložení povinnosti odstranit strom-jasan ztepilý  
         Usnesení č. 4236/2010 
2. Majetkové záležitosti 

           Usnesení č. 4237/2010 - 4253/2010 
3. Rozpočtová  opatření   č.  4  –  9 

       Usnesení č. 4254/2010 
4. Zápis z 2. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
         Usnesení č. 4255/2010 
5. Záštita starosty města Strakonice - Křesadlo 

       Usnesení č. 4256/2010 
6. Realizace společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko - Otavské  
                Usnesení č. 4257/2010 
7. Záštita nad XVIII. Strakonickým létem – Kontakt bB 
                Usnesení č. 4258/2010 
8. Projekt „Sběrný dvůr Strakonice“- podání žádosti  a pověření k jednání se SFŽP ČR            
                Usnesení č. 4259/2010 
9. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006               
                Usnesení č. 4260/2010 
10. Smlouva o dílo na vypracování žádosti o dotaci  z ROP NUTS II Jihozápad na projekt 
„Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého stadionu Strakonice“    
                Usnesení č. 4261/2010 
11. Záštita starosty města Strakonice – 50. výročí založení VOŠ a SPŠ Strakonice 

       Usnesení č. 4262/2010 
12. Pozvání delegace partnerských měst – 19. MDF 

       Usnesení č. 4263/2010 
13. Příspěvek na kulturní činnost 
                Usnesení č. 4264/2010 
14. ZŠ F. L. Čelakovského  – jmenování zástupce do komise pro výběrové řízení 
                                      Usnesení č. 4265/2010 
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15. MěÚSS: A/ Ukončení ubytování v AD 
                Usnesení č. 4266/2010 

B/ Ubytování v AD 
                Usnesení č. 4267/2010 
  C/ Prodloužení ubytování v AD 
                Usnesení č. 4268/2010 
16. STARZ – přesun prostředků z rezervního do fondu investičního 
                Usnesení č. 4269/2010 
17. Záštita starosty města Strakonice a užití znaku města – Festival česky a německy hovořící 
mládeže 
                Usnesení č. 4270/2010 
                 
 
 
 
Zahájení:  
137. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:45 
v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. Rennerovy sady – žaloba o uložení povinnosti odstranit strom-jasan ztepilý  
Usnesení č. 4236/2010 (137/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
podané informace ohledně jasanu ztepilého rostoucího v parku Rennerovy sady u ohradní zdi 
v sousedství  domu č.p. 1335 a rozhodla se vyčkat na pravomocné rozhodnutí soudu.   
 
2. Majetkové záležitosti 
 
1) Viktor Brynda, Řepice,Strakonice – žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 4237/2010 (137/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním roční výpovědi na část pozemku p.č. 951/8 v k.ú. Strakonice o výměře  cca 8.000 
m2, Zemědělskému družstvu Přešťovice , dle nájemní smlouvy ze dne 23.10.2000.  
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 951/8 v k.ú. Strakonice o výměře                         
cca 8.000 m2, za účelem pěstování rychle rostoucích dřevin a sečení trávy.  
 
2) Nájemní smlouvy na pozemek p.č.  262/1 v k.ú. Střela 
Usnesení č. 4238/2010 (137/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, týkající se pronájmu části pozemku p.č. 262/1  
v k.ú. Střela o výměře  73 200 m2,  s firmou DMP spol. s r.o. se sídlem Pracejovice 63,  jehož 
předmětem je změna pronajímatele z Pozemkového fondu na město Strakonice.   
II. Souhlasí  
s podáním výpovědi nájemní smlouvy na část  pozemku p.č. 262/1 v k.ú.  Střela  o výměře               
73 200 m2  firmě DMP spol. s r.o. se sídlem Pracejovice 63,  k 1. říjnu 2011 z důvodu 
plánované rekonstrukce ÚV Pracejovice. 
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III. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1 k  nájemní smlouvě,  týkající se pronájmu  části pozemku p.č. 262/1  
v k.ú. Střela o výměře  5 988 m2,  s  p. Josefem Smolou, bytem Pracejovice, jehož předmětem 
je změna pronajímatele z Pozemkového fondu na město Strakonice.  
IV. Souhlasí 
s podáním výpovědi k nájemní  smlouvě, týkající se pronájmu  části  pozemku p.č. 262/1 v                   
k.ú.  Střela  o výměře 5988 m2 p. Josefu Smolovi, bytem Pracejovice,  k 1. říjnu 2011 
z důvodu plánované rekonstrukce ÚV Pracejovice. 
V. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětných dodatků a výpovědí. 
 
3) Marie Šmolíková, Podskalská, Strakonice – žádost o změnu Smlouvy  o nájmu bytu 
na dobu určitou 
Usnesení č. 4239/2010 (137/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou, kdy předmětem dodatku  je 
změna doby nájmu na dobu neurčitou a úprava zániku nájmu bytu. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
4) Žádost Ivana Hrdličky,  sídlo podnikání Tržní 1154, Strakonice  
5) Žádost p. Jaroslava Doubka, bytem Tržní , Strakonice 
6) Žádost spol.  AUTOSLUŽBY  MANA, spol. s.r.o. , se sídlem Obránců míru 1246, 
Strakonice  
7) Žádost p. Petra Kollrose,  bytem Luční, Strakonice 
8) Žádost p. Jana Schneedorfera,  bytem Na Stráži,  Strakonice 
9) Žádost spol. PAPÍR – speciál PHP spol. s r.o., se sídlem U Sv. Markéty, Strakonice  
Usnesení č. 4240/2010 (137/2) 
Rada města po projednání neodsouhlasila snížení nájemného z nebytových prostor a pozemků 
pro rok 2010. 
 
10) Autorský dozor na stavbě „Strakonický hrad – sanace podzemních prostor“ 
Usnesení č. 4241/2010 (137/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním výkonu funkce autorského dozoru na stavbě „Strakonický hrad – sanace 
podzemních prostor“ společnosti OCHRANA PODZEMNÍCH VOD s.r.o., Bělohorská 
31/264, 169 00 Praha 6, za celkovou cenu díla 237.600,- Kč včetně DPH, termín plnění do 
30.12.2011.  
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné mandátní smlouvy. 
 
11) Záměr na pronájem plochy pro umístění reklamního panelu  
Usnesení č. 4242/2010 (137/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem plochy pro umístění reklamního panelu s hliníkovým 
rámečkem o rozměru 70x100 cm ve veřejně přístupných prostorách odboru dopravy MÚ 
v budově čp. 772 v ul. Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích.  
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12) Pověření k uzavírání „Smluv o právu“  
Usnesení č. 4243/2010 (137/2) 
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním bezúplatných smluv pro potřeby územního a 
stavebního řízení, jejichž předmětem je právo umístění stavby v majetku města Strakonice na 
pozemek jiného vlastníka. 
 
13) Informace o objednávkách vystavených majetkovým odborem v období od 1.1.2010 
do 31.3.2010 
Usnesení č. 4244/2010 (137/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o objednávkách vystavených majetkovým odborem v období od 1.1.2010 do 
31.3.2010. 
 
1) Záměr na výpůjčku nebytových prostorů v objektu Strakonického hradu na části 
pozemku p.č. st. 1/1 v k.ú. Nové Strakonice – černá kuchyně 
Usnesení č. 4245/2010 (137/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku nebytových prostorů středověké černé kuchyně (chodba                 
24,21 m2, expozice přípravny černé kuchyně 23,42 m2, expozice černé kuchyně 16,97 m2, 
chlebová pec 5,58 m2, dvorek 40,75 m2) v objektu Strakonického hradu – v západní části mezi 
II. a  III. hradním  nádvořím,  na části  pozemku  p.č. st. 1/1  v k.ú.  Nové  Strakonice – o 
výměře  cca 110, 93m2, a to za účelem zpřístupnění černé kuchyně a zřízení nové prohlídkové 
části v tomto objektu s nabídkou produktů a zážitkových akcí pro návštěvníky a turisty. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce na nebytové prostory středověké černé kuchyně (chodba                 
24,21 m2, expozice přípravny černé kuchyně 23,42 m2, expozice černé kuchyně 16,97 m2, 
chlebová pec 5,58 m2, dvorek 40,75 m2) v objektu Strakonického hradu – mezi II. a III. 
hradním nádvořím, na části pozemku p.č.st. 1/1 v k.ú. Nové Strakonice – o výměře cca 110,93 
m2, za účelem zpřístupnění černé kuchyně, instalace depozitní výstavy a zřízení nové 
prohlídkové části v tomto objektu s nabídkou produktů a zážitkových akcí pro návštěvníky a 
turisty, s Muzeem středního Pootaví, Zámek 1, Strakonice, na dobu neurčitou s tří měsíční 
výpovědní lhůtou, pokud se v zákonné lhůtě nepřihlásí jiný zájemce.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
2) EUROMUSIC PLZEŇ, Sousedská 245/4, Plzeň – žádost o pronájem pozemku -  
vyhlášení záměru + pronájem 
Usnesení č. 4246/2010 (137/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 265  v k.ú. Strakonice o výměře cca 6 
m2 , za účelem umístění mobilní reklamní plochy na kulturní akce, v termínu od 3. dubna 
2010 do 11.září 2010.  
II. Souhlasí 
pronájem části pozemku p.č. 265  v k.ú. Strakonice o výměře cca 6 m2 , za účelem umístění 
mobilní reklamní plochy na kulturní akce, v termínu od 3. dubna 2010 do 11. září 2010, 
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společnosti EUROMUSIC PLZEŇ s.r.o., sousedská 245/4, Plzeň  PSČ 312 00, za cenu 
1.000,- Kč měsíčně, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) ZŠ  Dukelská - stavební úpravy části obvodového pláště  
Usnesení č. 4247/2010 (137/2a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „ZŠ  Dukelská - stavební úpravy části obvodového 
pláště“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
1. H a T  s.r.o., Komenského 373 , Strakonice  
2. PROTOM Strakonice, s.r.o., Strakonice I, Písecká 290 
3. SALVETE spol. s r.o., Strakonice, Písecká 506 
4. JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., Strakonice, Písecká 893 
5. VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140 
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice s možností přihlášení dalších uchazečů. 
II. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
PhDr.  Říhová, Ing. Narovcová, Ing. Švehla,  p. Houska, Mgr. Vlček (ředitel ZŠ)  
náhradníci: Ing. Vondrys, Ing. Srb, p. Bezpalec, Ing. Haiser 
III. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
4) Žádost o povolení uložit kabelové vedení NN do pozemků v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 580/4, 575/4 a 576/5 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou  
„Strakonice, Husova, zastávka – přeložka NN“.  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 4248/2010 (137/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením nového a demontáží stávajícího kabelového vedení NN do pozemků v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 580/4, 575/4 a 576/5 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti se 
stavbou  „Strakonice, Husova, zastávka – přeložka NN“.  
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení 
energetického zařízení na akci: „Strakonice, Husova, zastávka – přeložka NN“, bezúplatně. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení na akci: 
„Strakonice, Husova, zastávka – přeložka NN“.  
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
 
5) Žádost o vypracování dodatku č. 3 k dohodě 09-203  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, Žižkova 66, 373 72 Lišov. 
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Usnesení č. 4249/2010 (137/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 3 k dohodě 09-203 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 pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 46/6, 46/3 a 591/3 v k.ú. 
Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č.3  
 
1) Pronájem části pozemku + vývěsky u obchodního domu Prior 
Usnesení č. 4250/2010 (138/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  pronájem části pozemku p.č. 726/16 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 1 m2 a vývěsky 
umístěné na předmětném pozemku – lokalita u obchodního domu Prior, za nabídkovou cenu , 
která činí  2.000,- Kč ročně , společnosti PAVEL PAVEL s.r.o., Chelčiského 391, Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem  předmětné smlouvy. 
 
2) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s realizovanou stavbou 
„Cyklotrasa od lávky u strakonického hradu po mutěnický jez“  
Usnesení č. 4251/2010 (138/2) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
část usnesení RM č. 2179/2008, odstavec II., týkající se uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene mezi městem Strakonice a manžely Pavlem Šmicem a Ing. Marikou Šmicovou, 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Strakonice a manžely Pavlem 
Šmicem a Ing. Marikou Šmicovou, Vorlova, 266 01 Beroun, k části pozemků p.č. 53/5 a 
297/1 v k.ú. Mutěnice u Strakonic a k části pozemků p.č. 475/4 a 48/3 v k.ú. Nové Strakonice 
dle geometrického plánu č.237-14/2010 a geometrického plánu č.1250-11/2010. Věcné 
břemeno spočívá v právu umístit na uvedené pozemky cyklotrasu a zřizuje se úplatně za 
jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč. Toto usnesení doplňuje II. odstavec usnesení RM č. 
2179/2008 ze dne 16.7.2008. 
 
3) Žádost o povolení uložit kabelové vedení NN a VN do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1339/1, 147/9, 147/5, 112/2, 112/1, 1335/2, 97/2 a st. 389/2 vše 
v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou  „Strakonice, most u Tržní – přeložky VN a 
NN“.  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 4252/2010 (138/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelového vedení NN a VN do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
1339/1, 147/9, 147/5, 112/2, 112/1, 1335/2, 97/2 a st. 389/2 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti 
se stavbou  „Strakonice, most u Tržní – přeložky VN a NN“.  
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II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení 
energetického zařízení na akci: „Strakonice, most u Tržní – přeložky VN a NN“, bezúplatně. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení na akci: 
„Strakonice, most u Tržní – přeložky VN a NN“.  
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
 
1) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08-507 uzavřené se společností JIHOSPOL, 
Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., na realizaci stavby „Revitalizace 
strakonického hradu“ 
Usnesení č. 4253/2010 (138/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08-507 na realizaci stavby „Revitalizace 
strakonického hradu“ uzavřené dne 19.12.2008 mezi městem Strakonice a společností 
JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., Písecká 893, 386 24 Strakonice, 
IČ : 62509641, přičemž předmětem tohoto dodatku je snížení ceny za dílo z 18.250.258,- Kč 
včetně DPH na 15.589.309,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.  
 
3. Rozpočtová  opatření   č.  4  –  9 
Usnesení č. 4254/2010 (137/1) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 4  ve výši  20 000,- Kč  
Grant JčK pro ZŠ Jiřího z Poděbrad na realizaci projektu „Obnova vybavení a renovace 
školního hřiště“. 
RO  č. 5  ve výši  163 402,- Kč  
Dotace JčK pro ZŠ a MŠ Povážská, Strakonice na projekt „Rovné příležitosti pro každého, 
šance pro všechny“. 
RO  č. 6  ve výši  1 206 000,- Kč  
Účelová dotace JčK na „Zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihočeském kraji“ pro rok 
2010 pro Šmidingerovu knihovnu Strakonice. 
RO  č. 7  ve výši  25 839,- Kč  
Dotace ze státního rozpočtu na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu pro 
město Strakonice. 
RO  č. 8  ve výši   50 600,- Kč 
Příspěvek JčK na činnost dobrovolného hasičského sboru Strakonice. 
RO  č. 9  ve výši   10 000,- Kč 
Zvýšení finančních prostředků na nákup kontejneru na tříděný odpad. Rozpočtové opatření 
bude kryto z daru od firmy FI Konsult s.r.o. za umístění města Strakonice v soutěži „My t řídít 
umíme.“ (Darovací smlouva byla schválena RM dne 27.1.2010 usnesením č. 3958/2010). 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 4 - 9  provést. 
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4. Zápis z 2. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
Usnesení č. 4255/2010 (137/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 2. dubna 2010. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 15 000,- Dětskému pěveckému sboru Fere Angeli na 
účast na 58th  European Music Festival for Young People v belgickém Neerpeltu.  

III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku  ve výši Kč 4 000,- Osadnímu výboru Modlešovice na uspořádání 
Dne dětí. 
IV. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku  ve výši Kč 10 000,- z recipročního fondu  TJ Balvani Strakonice na 
uspořádání návštěvy fotbalového týmu z partnerského města Bad Salzungen v termínu 25.6. – 
27.6. 2010. 
 
5. Záštita starosty města Strakonice - Křesadlo 
Usnesení č. 4256/2010 (137/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s udělením Záštity starosty města Strakonice nad akcí Křesadlo – cena pro dobrovolníky roku 
za rok 2009, kterou pořádá občanské sdružení Bez, Kolářova 303, Katovice, dne 27. 4. 2010 
ve Šmidingerově knihovně. 
 
6. Realizace společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko - Otavské  
Usnesení č. 4257/2010 (137/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s realizací společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko – Otavské. 
II. Schvaluje 
Dohodu o spolupráci při realizaci společného grantu mezi městem Strakonice a Komunitní 
nadací Blanicko – Otavskou a z ní vyplývající příspěvek města Strakonice na realizaci 
společného grantu v maximální výši 55 000 Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
7. Záštita nad XVIII. Strakonickým létem – Kontakt bB 
Usnesení č. 4258/2010 (137/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s převzetím záštity starostou města nad  XVIII. Strakonickým létem – Kontakt bB 
(tři týdenní pobyty plavců s tělesným postižením), pořádaného od 11.7. – 1.8.2010  ve 
Strakonicích, v areálu letního koupaliště Na Křemelce.  
II. Souhlasí 
s poskytnutím  příspěvku ve výši 15.000,- Kč. Bude hrazeno z příspěvku na sport. 
 
8. Projekt „Sběrný dvůr Strakonice“- podání žádosti  a pověření k jednání se SFŽP ČR 
Usnesení č. 4259/2010 (137/8) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Sběrný dvůr Strakonice“ do Operačního 
programu Životní prostředí Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží, Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady. 
II. Pověřuje 
místostarostu města Ing. Pavla Pavla jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR 
v souvislosti s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Sběrný dvůr Strakonice“ do 
Operačního programu životní prostředí, Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a 
odstraňování starých ekologických zátěží, Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání 
s odpady. 

           
9. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 4260/2010 (137/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném 
pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města 
Strakonice č. 1/2001, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku 
a)  ve dnech 16., 23., 24., dubna; 1., 7., 14., 28., května; 19. června; 18. července 2010 – živá 
hudba – Sunshine, June Madrona, Piánko - rockové, folkové apod. hudební produkce – Habeš 
club, Vodárenská 26 – pořádá Michal Štěpánek, Tisová, Strakonice  – od 22,00 do 01,00 
hodin následujícího dne. 
b) dne 7. května 2010 – živá hudba – Dreaming fairy, 12° Bagpipers, Corsaires, The Avarage 
- Studentské Majáles a koncert gymnaziálních hudebních skupin – Podskalí u Měšťanského 
pivovaru – pořádá Gymnázium Strakonice, Máchova 174, Strakonice – od 22,00 do 24,00 
hodin následujícího dne.  
 
10. Smlouva o dílo na vypracování žádosti o dotaci  z ROP NUTS II Jihozápad na 
projekt „Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého stadionu 
Strakonice“    
Usnesení č. 4261/2010 (137/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 
Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu, Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury 
cestovního ruchu na projekt „Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého 
stadionu Strakonice“ 
II. Rozhodla 
zadat bez výběrového řízení vypracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního 
programu NUTS II Jihozápad (dále jen ROP JZ), Prioritní osa 3, Oblast podpory 3.1 – Rozvoj 
infrastruktury cestovního ruchu na projekt „Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly 
plaveckého stadionu Strakonice“ společnosti SUPPORT PROJECT s.r.o., Špidrova 47/42, 
385 01 Vimperk – za cenu 24.000,- Kč (včetně 20% DPH) a úspěšnostní provizi ve výši 4% 
z přiznané dotace žadateli (splatná po připsání dotace na účet žadatele), termín dokončení díla 
je 13.5.2010.  
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo na vypracování žádosti o dotaci z  ROP JZ, Prioritní osa 3, 
Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na projekt „Rekonstrukce 
zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého stadionu Strakonice“ se společností SUPPORT 
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PROJECT s.r.o., Špidrova 47/42, 385 01 Vimperk. Cena díla je 24.000,- Kč (včetně 20% 
DPH), dále je ve smlouvě sjednána úspěšnostní provize ve výši 4% z přiznané dotace žadateli, 
termín ukončení díla je 13.5.2010. 
Finanční částka ve výši 24.000,- Kč a případná úspěšnostní provize ve výši 4% z přiznané 
dotace žadateli bude hrazena ze schváleného rozpočtu města – položky č. 296 „Přípravné 
práce a konzultační činnost k žádostem o dotace“. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
11. Záštita starosty města Strakonice – 50. výročí založení VOŠ a SPŠ Strakonice 
Usnesení č. 4262/2010 (137/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s udělením Záštity starosty města Strakonice – 50. výročí založení VOŠ a SPŠ Strakonice 
 
12. Pozvání delegace partnerských měst – 19. MDF 
Usnesení č. 4263/2010 (137/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pozváním delegací z partnerských měst Bad Salzungen (SRN), Lengnau (Švýcarsko) a 
oblasti Calderdale (Velká Británie) do Strakonic u příležitosti konání 19. Mezinárodního 
dudáckého festivalu ve dnech 26. – 29. 8. 2010.  
II. Ukládá  
odboru školství a cestovního ruchu zajistit pobyt delegací vč. programu. 
 
13. Příspěvek na kulturní činnost 
Usnesení č. 4264/2010 (137/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 10 000,- Domu dětí a mládeže Strakonice na činnost 
kroužku break dance Illknees.  
 
14. ZŠ F. L. Čelakovského  – jmenování zástupce do komise pro výběrové řízení 
Usnesení č. 4265/2010 (138/1) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
za město Strakonice PhDr. Ivanu Říhovou, Ing. Libuši Řeřábkovou členem a Ing. Pavla Pavla, 
Ing. Miluši Vackovou náhradníkem výběrové komise na zakázku: dodávka a montáž šatních 
skříněk pro žáky v ZŠ F. L. Čelakovského, Jezerní 1280, Strakonice. 
Výběrové řízení proběhne dne 3.6.2010 v 9.00 hod. 
 
15. MěÚSS: 
A/ Ukončení ubytování v AD 
Usnesení č. 4266/2010 (138/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
ukončení ubytování v Azylovém domě pana Emila Horvátha, pana Františeka Wallo, pana 
Jana Bledého, pana Davida Kříže, pana Ladislava Polena, paní Evy Kunové, paní Kateřiny 
Pohlotkové, pana Petra Všiváka, paní Renáty Růžičkové, pana Pavla Kadlece 
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B/ Ubytování v AD 
Usnesení č. 4267/2010 (138/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Petra Grundzy v období od 2.4. do 30.6.2010 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 2.4. do 30.6.2010 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence 
   
C/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 4268/2010 (138/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě paní Jany Zábranské, paní Anny Kallové, paní 
Gabriely Grundzové, pana Tomáše Martínka, paní Petry Kunové, paní Věry Jakubčové na 
dobu určitou od 1.5. do 30.6.2010 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence  na 
dobu určitou  od 1.5. do 30.6.2010 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence 
 
16. STARZ – přesun prostředků z rezervního do fondu investičního 
Usnesení č. 4269/2010 (138/6) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí 
s použitím částky 45.600,--Kč z rezervního fondu organizace STARZ Strakonice na posílení 
fondu investičního.Finanční prostředky budou použity na úhradu – zajištění doplňujících 
podkladů potřebných pro zpracování PD a pro vydání stavebního povolení na stavbu „Šatnové 
zázemí pro házenou a kopanou“ v areálu na Sídlišti. 
 
17. Záštita starosty města Strakonice a užití znaku města – Festival česky a německy 
hovořící mládeže 
Usnesení č. 4270/2010  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s udělením Záštity starosty města Strakonice nad 7. ročníkem Festivalu česky a německy 
hovořící mládeže, který pořádá Společnost pro dobré soužití česky a německy hovořících 
zemí a občanů, ve dnech14.- 16.května 2010 v Strakonicích, Písku a Prachaticích  
II. Souhlasí 
s užitím znaku města nad tímto festivalem. 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                       Ing. Pavel Pavel 
         starosta                               místostarosta                           


