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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 152. jednání Rady města Strakonice 
konaného 22. září 2010 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:  Ing. Vlasák, MUDr. Chod  

Mgr. Malotová – PR 
 
    

 
Program: 
 
1. Zápis z 6. jednání komise pro sport  

            Usnesení č. 4757/2010 
2. MěÚSS:       A/ Ubytování v AD 

            Usnesení č. 4758/2010 
B/ Prodloužení ubytování v Azylovém domě, ul. Budovatelská 613, Strakonice 

            Usnesení č. 4759/2010 
3. Rozpočtová opatření č. 60 – 62                     

            Usnesení č. 4760/2010 
4. TS - odkup areálu „Heydukova 321, Pavel Jílek TRUCK Servis s.r.o. 

            Usnesení č. 4761/2010 
5. Majetkové záležitosti 
                         Usnesení č. 4762/2010 4764/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
152. 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. Zápis z 6. jednání komise pro sport  
Usnesení č. 4757/2010 (152/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 6. jednání komise pro sport ze dne 7. 9. 2010. 
II. Souhlasí   
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.500,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce Duze Husot na uspořádání hokejbalového turnaje ve Strakonicích ve dnech  
6.-7. 11. 2010. 
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.500,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce HC Strakonice, o. s., na uspořádání II. ročníku vánočního maškarního bálu na ledě 
na Zimním stadionu ve Strakonicích ve dnech 25.-31. 12. 2010.    
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.500,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce HC Strakonice, o. s., - kroužku krasobruslení na uspořádání závodů v krasobru- 
slení na Zimním stadionu ve Strakonicích ve dnech 25.-31. 12. 2010. 
V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 10.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města SKI klubu Strakonice na uspo- 
řádání Běhu kolem Kuřidla – X. ročníku memoriálu Františka Kováře v Habeši dne 9. 10. 2010.   
VI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 6.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města Jaroslavu Walterovi na uspo-
řádání terénních závodů pionýrů na prostranství pod Hvězdou dne 9. 10. 2010.   
VII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 9.000,- Kč (na každý uvedený turnaj 1.000,- Kč) z finančních 
prostředků na jednorázové sportovní a volnočasové akce TJ ČZ Strakonice – oddílu házené  
na uspořádání souboru turnajů v házené pro mládež v Házenkářské hale Strakonice ve dnech 3. 10., 
17. 10., 14. 11., 20. 11., 28. 11., 4. 12., 5. 12., 12. 12., 18. 12. 2010.  
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce TJ Fezko Strakonice – oddílu plaveckých sportů na uspořádání plaveckých závodů 
se soutěží plave celá rodina na Plaveckém stadionu Strakonice dne 21. 12. 2010.  
IX. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce TJ Fezko Strakonice – oddílu kuželek na uspořádání Vánočního turnaje 
v kuželkách v kuželně TJ Fezko Strakonice dne 12. 12. 2010.   
X. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 4.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce Ragby klubu Strakonice, o. s., na uspořádání II. ročníku ragbyového turnaje  
O pohár města Strakonice na fotbalovém hřišti v Radošovicích dne 26. 9. 2010.    
XI. Upravuje  
usnesení číslo 4344/2010 ze dne 5. 5. 2010  
bod X. Souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč (na každý uvedený turnaj 1.000,- Kč) 
z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volnočasové akce TJ ČZ Strakonice – oddílu 
házené na uspořádání souboru turnajů v házené pro mládež v Házenkářské hale ve Strakonicích  
ve dnech 22. 4., 2. 5., 5. 6. 2010.  
XII. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 10.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných spor-
tovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města Davidu Čadkovi na pokrytí nákladů 
při účasti na mistrovství Evropy v enduru v Portugalsku ve dnech 10.-12. 9. 2010.  
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XIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 10.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných spor-
tovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města SK Biatlon Strakonice na reprezentaci 
města při závodech v roce 2010. 
 
2. MěÚSS: 
A/ Ubytování v AD 
Usnesení č. 4758/2010 (152/3) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Jana Bledého v období od 30.8. do 30.11.2010 
s ubytováním v Azylovém domě paní Jitky Fialové v období od 6.9. do 30.11.2010 
s ubytováním v Azylovém domě pana Milana Demetera v období od 10.9. do 30.11.2010 
s ubytováním v Azylovém domě paní Blanky Kudráčové v období od 13.9. do 30.11.2010 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 30.8. do 30.11.2010 (p. Bledý); na dobu od 6.9. do 30.11.2010 (pí Fialová); na dobu od 10.9. do 
30.11.2010 (p. Demeter); na dobu od 13.9. do 30.11.2010 (pí Kudráčová);  
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smluv o poskytnutí služby sociální prevence 
 
B/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 4759/2010 (152/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě paní Evy Pleskačové, paní Jitky Pánkové, pana 
Milana Hrdiny, pana Jiřího Kuny na dobu určitou od 1.10.2010 do 30.11.2010 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na dobu 
určitou od 1.10.2010 do 30.11.2010 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence 
 
3. Rozpočtová opatření č. 60 – 62 
Usnesení č. 4760/2010 (152/6) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 60  ve výši  30 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru ŠaCR – významné akce na  výdaje z fondu starosty 
města. 
RO  č. 61  ve výši  654 664,- Kč  
Finanční prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho 
činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období II. čtvrtletí roku 2010. 
RO  č. 62  ve výši  95 000,- Kč  
Dotace ze SR pro MěKS Strakonice na realizaci projektů „XIX. Mezinárodní dudácký festival 
Strakonice“ (80 000,- Kč)   a  „ Skupovy Strakonice – krajská loutkářská přehlídka“ (15 000,- Kč). 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 60 – 62 provést. 
 
4. TS - odkup areálu „Heydukova 321, Pavel Jílek TRUCK Servis s.r.o. 
Usnesení č. 4761/2010 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci týkající se odkupu areálu „Heydukova 321, Pavel Jílek TRUCK Servis s.r.o. 
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5. Majetkové záležitosti 
 
1) Žádost o uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku města Strakonice v souvislosti 
s projektovou přípravou a s realizací stavby „Stavební úpravy – rekonstrukce NTL plynovodu a 
přípojek, ul. MUDr. Hradeckého, Lidická a Husova, 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. 
Usnesení č. 4762/2010 (152/2) 
Rada města po projednání v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby „Stavební úpravy – 
rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek, ul. MUDr. Hradeckého, Lidická a Husova, Strakonice“. 
I. Souhlasí 
s uložením potrubí NTL plynovodu z PE–HD D a přepojením stávajících odběrných míst na STL 
plynovod na pozemcích ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 806/7, p.č. dle KN 806/6,           
p.č. dle KN 793/2, p.č. dle KN st.782, p.č. dle KN st.781, p.č. dle KN 1285/1, p.č. dle KN 770/23, p.č. 
dle KN 773/2, p.č. dle KN 781/1, p.č. dle KN 1288/28, p.č. dle KN 1288/29,  p.č. dle KN 1281/12, p.č. 
dle KN 1281/13, p.č. dle KN 1315/1, p.č. dle KN 1281/15, p.č. dle KN 580/47, p.č. dle KN 580/20, 
p.č. dle KN 1277/1, p.č. dle KN 580/4, p.č. dle KN 16, p.č. dle KN 1272/20, p.č. dle KN 1272/1, p.č. 
dle KN 1272/21, p.č. dle KN 572/27, p.č. dle KN 572/1, p.č. dle KN 563/37 vše v k.ú. Strakonice a 
s vymístěním HUP na pozemcích ve vlastnictví města Strakonice p.č. dle KN st.782, p.č. dle KN 
st.781 a p.č. dle KN 462, vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti s projektovou  přípravou  a realizací 
stavby „Stavební úpravy – rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek, ul. MUDr. Hradeckého, Lidická a 
Husova, Strakonice“, dle sazebníku a  to za podmínek stanovených v příloze.          
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 
1) Žádost o povolení uložit energetické zařízení do pozemků v majetku města p.č. dle KN 1073/1 
v k.ú. Modlešovice v souvislosti s projektovou  přípravou a realizací  stavby „Modlešovice – čp. 
23, úprava vedení“.                                       
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELPROJEKT Písek, Nábřeží 1. máje 1935, 397 01 Písek 
Usnesení č. 4763/2010 (152/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením energetického zařízení (osazení nového betonového sloupu a uložení kabelu NN) do 
pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1073/1 v k.ú. Modlešovice v souvislosti se stavbou  
„Modlešovice – čp. 23, úprava vedení“.  
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1073/1 v k.ú. Modlešovice v souvislosti 
se stavbou  „Modlešovice – čp. 23, úprava vedení“, dle sazebníku. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1073/1 v k.ú. Modlešovice v souvislosti se stavbou  
„Modlešovice – čp. 23, úprava vedení“, dle sazebníku. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
2)  Vyhodnocení spotřeby energií v objektech Šmidingerovy knihovny za období  2004 - 2009  
Usnesení č. 4764/2010 (152/2a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zdůvodnění zvýšené platby za elektrickou energii u odběrných míst Šmidingerovy knihovny po 
přechodu na teplovodní vytápění.   

 
Ing. Pavel Vondrys                             Ing. Pavel Pavel  
       starosta                     místostarosta 
                              


