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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 143. jednání Rady města Strakonice 

konaného 9. června 2010 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. Malotová – PR 
Miroslava Havrdová - zapisovatelka 

 
Omluveni:  Ing. Vlasák  

 
 

Program: 
 
1. Majetkové záležitosti 

   Usnesení č. 4448/2010 – 4450/2010 
2. Výpověď Smlouvy o zprovoznění a provozu dynamické internetové aplikace  č. 503/04/DYN   
                    Usnesení č. 4451/2010 
3. ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 – nákup lednice 
                    Usnesení č. 4452/2010 
4. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území pro ORP  
Strakonice“                        
                    Usnesení č. 4453/2010 
5. Užití znaku města – Basketbalový klub Strakonice 
                    Usnesení č. 4454/2010 
6. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ  v MŠ U Parku, v MŠ Lidická, v MŠ A.B.Svojsíka, 
v MŠ Šumavská a v MŠ Čtyřlístek        
                    Usnesení č. 4455/2010 
7. TJ Balvani Strakonice, o.s. – poskytnutí finančního příspěvku            
                    Usnesení č. 4456/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
143. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 17:55 v kanceláři 
starosty po skončení jednání zastupitelstva města. 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) ČZ a s. se sídlem Sluneční náměstí 2540/5, Praha 5 – zřízení věcných břemen  
Usnesení č. 4448/2010 (143/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o zřízení  věcného břemene s oprávněným - ČZ a.s. se dílem Sluneční náměstí 
2540/5, Praha 5,  k pozemku p.č. 582/18 v k.ú. Nové Strakonice o výměře 4 m2, spočívající v   právu 
chůze a jízdy ve prospěch oprávněného za účelem obsluhy a údržby jímacího objektu užitkové vody 
z řeky Volyňky pro areál ČZ a.s. a zdržení se jakýchkoliv zásahů směřujících k omezením práv 
oprávněného,  a to bezplatně na dobu neurčitou. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněným - ČZ a.s. se dílem Sluneční náměstí 
2540/5, Praha 5, k části pozemku p.č. 320/7 a části pozemku p.č. 320/324, vše v k.ú. Přední Ptákovice 
(bude vymezeno geometrickým plánem), spočívající v  právu chůze a jízdy zaměstnanců oprávněného, 
ubytovaných a hostů ubytovny č.p. 270 v ul. Povážská ve Strakonicích a zdržení se jakýchkoliv zásahů 
směřujících k omezení práv oprávněného, a to bezplatně na dobu určitou do doby nabytí právní moci 
příslušného rozhodnutí o udělení kolaudačního souhlasu se stavbou veřejného parkoviště na 
pozemcích p.č. 320/7 a p.č. 320/324, vše v k.ú. Přední Ptákovice.  
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně po udělení 
kolaudačního souhlasu se stavbou „Veřejného parkoviště na pozemku p.č. 320/7 a p.č. 320/324, vše 
v k.ú. Přední Ptákovice“, Smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněným - ČZ, a.s. se sídlem 
Sluneční náměstí 2540/5, Praha 5 , spočívající v  právu chůze a jízdy zaměstnanců oprávněného,  
ubytovaných a hostů ubytovny č.p. 270 v ul. Povážská ve Strakonicích k části pozemku p.č. 320/7 a k 
části pozemku p.č. 320/324, vše v k.ú. Přední Ptákovice (bude vymezeno geometrickým plánem) a 
zdržení se jakýchkoliv zásahů směřujících k omezení práv oprávněného, a to bezplatně na dobu 
neurčitou.  
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
2) Skluz na Pětikolském jezu ve Strakonicích - nájemní smlouva 
Usnesení č. 4449/2010 (143/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy  se státním podnikem  Povodím Vltavy, jejímž předmětem je užívání 
části pozemkové parcely č. 496/1 v k.ú. Nové Strakonice o celkové výměře 10 m2, za účelem umístění 
a údržby „Skluzu na Pětikolském jezu ve Strakonicích".  
Nájemní smlouva bude uzavřena: 
- na dobu neurčitou, a to od 1.6.2010 s možností výpovědi či odstoupením pronajímatele 
- nájemné  200,- Kč za rok 
 
3) Výpůjčka movitého majetku  
Usnesení č. 4450/2010 (143/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi městem Strakonice a Muzeem středního 
Pootaví Strakonice, jejímž předmětem bude výpůjčka vybavení studovny a badatelny, konkrétně 
souboru nábytku v celkové hodnotě 433.680,- Kč a soubor elektrozařízení v celkové hodnotě 
250.810,- Kč.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
2. Výpověď Smlouvy o zprovoznění a provozu dynamické internetové aplikace  č. 503/04/DYN   
Usnesení č. 4451/2010 (143/2) 
Rada města po projednání 



 3

I. Schvaluje 
ukončení Smlouvy o zprovoznění a provozu dynamické internetové aplikace č. 503/04/DYN uzavřené 
mezi městem Strakonice a Michalem Malinou, 342 01 Sušice, dne 3. 3. 2004 výpovědí zaslanou dne 
10. 6. 2010. 
 
3. ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 – nákup lednice 
Usnesení č. 4452/2010 (143/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zakoupením lednice v celkové hodnotě 65 tis. Kč včetně DPH. Úhrada bude provedena 
z investičního fondu ZŠ Poděbradova.  
 
4. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území 
pro ORP Strakonice“          
Usnesení č. 4453/2010 (143/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu v rámci Grantového programu na podporu tvorby územně 
analytických podkladů obcí s rozšířenou působností (SD/OREG/105/10), na projekt s názvem 
„Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území pro ORP Strakonice“, mezi městem Strakonice, 
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen příjemce grantu) a Jihočeským krajem, U Zimního 
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen poskytovatel grantu). Výše grantu činí 150.000,- 
Kč. 
II. pověřuje  
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
             
5. Užití znaku města – Basketbalový klub Strakonice 
Usnesení č. 4454/2010 (143/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s užitím znaku města Strakonice na bulletinu 75 let strakonického basketbalu vydávaném 
Basketbalovým klubem Strakonice, Máchova 1113, 386 01 Strakonice. 
 
6. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ  v MŠ U Parku, v MŠ Lidická, v MŠ A.B.Svojsíka, 
v MŠ Šumavská a v MŠ Čtyřlístek       
Usnesení č. 4455/2010 (143/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2010/2011 v MŠ      U Parku 
ve třídě Berušky na 26 dětí a ve třídě Sluníčka na 25 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude 
na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
II. Souhlasí  
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2010/2011 v MŠ Lidická ve 
všech třídách na 28 dětí, odloučené pracoviště MŠ Školní ve všech třídách na 28 dětí, odloučené 
pracoviště MŠ Holečkova 413 ve 3. třídě a ve 4. třídě na 25 dětí, odloučené pracoviště MŠ Spojařů 
1260 v 1. třídě, ve 2. třídě a ve 3. třídě na 28 dětí a odloučené pracoviště MŠ Stavbařů 213 v 1. třídě a 
ve 2. třídě na 28 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti 
školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
III. Souhlasí  
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2010/2011 v MŠ 
A.B.Svojsíka v 1. třídě a ve 2. třídě na 26 dětí a ve 4. třídě na 28 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu 
dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví. 
IV. Souhlasí  
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2010/2011 v MŠ Šumavská 
ve všech třídách na 28 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací 
činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
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IV. Souhlasí  
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2010/2011 v MŠ Čtyřlístek ve 
třídě Šmoulata na 27 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací 
činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
7. TJ Balvani Strakonice, o.s. – poskytnutí finančního příspěvku             
Usnesení č. 4456/2010  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3.600,- včetně DPH (TJ Balvani Strakonice, o.s.) na 
úhradu nákladů za pronájem fotbalového hřiště na Křemelce. Bude hrazeno z rozpočtu OŠCR – 
reciproční fond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                             Ing. Pavel Pavel  
       starosta          místostarosta 
                                                    
                               


