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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 
z 1. jednání Rady města Strakonice 

konaného 24. listopadu 2010 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM :  
Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel – místostarosta 
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové  RM: Mgr. Samec, Ing. Joza, Mgr. Pavelka  
Ing. Tůma - tajemník  
Mgr. Malotová – PR 
Miroslava Havrdová - zapisovatelka 
 

Omluveni:  Mgr. Cháberová   
    
Program: 
 
 
1. TS – operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro období 2010 - 2011 
                     Usnesení č. 0001/2010   
2. Užití znaku města /benefiční utkání ve futsale /              

      Usnesení č. 0002/2010   
3. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006     

      Usnesení č. 0003/2010   
4. Převzetí  majetku nepatrné hodnoty 
               Usnesení č. 0004/2010   
5. Rozpočtová opatření č. 85 – 93 
               Usnesení č. 0005/2010   
6. Návrh rozpočtu na rok 2011 
               Usnesení č. 0006/2010   
7. Majetkové záležitosti 

                      Usnesení č. 0007/2010 - 0016/2010 
8. Zásady pro poskytování finančních příspěvků (neinvestičních transferů) města Strakonice  
určených pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity  
               Usnesení č. 0017/2010   
9. Hydrogeologický vrt – chata Zátoň 
               Usnesení č. 0018/2010   
 
 
 
Zahájení:  
1. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:39 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. TS – operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro období 2010 - 
2011 
Usnesení č. 0001/2010 (1/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s návrhem „Operačního plánu zimní údržby místních komunikací a chodníků“  pro období  
2010 - 2011 
II.  Schvaluje 
zahájení zimní pohotovosti dnem 22.11.2010. 
 
2. Užití znaku města /benefiční utkání ve futsale/        
Usnesení č. 0002/2010 (1/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s užitím znaku města Strakonice při benefičním utkání ve futsale ve Sportovní hale Strakonice 
v sobotu 18. 12. 2010. 
 
3. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006           
Usnesení č. 0003/2010 (1/5) 
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) 27. listopadu 2010 – živá hudba – koncert skupiny Katapult – Sokolovna Strakonice - pořádá 
Jiří Toman, 386 01 Strakonice - od 22:00 hodin do 01:00 následujícího dne. 
b)  31. prosince 2010 – živá hudba – Silvestrovská taneční zábava – skupina Scéna – 
Sokolovna Strakonice – Na Stráži 340 - pořádá TJ Sokol Strakonice,  Na Stráži 340, 386 01 
Strakonice - od 22:00 hodin do 06:00 následujícího dne. 
c)  8. ledna 2011 – živá hudba – 15. Reprezentační Agroples – skupina Milenium Music - 
band – Městský dům kultury – Mírová 831 - pořádá Zemědělské zásobování a nákup 
Strakonice a.s.,  Radošovice 83, 386 01 Strakonice - od 22:00 hodin do 02:00 následujícího 
dne. 
a)  22. ledna 2011 – živá hudba – maturitní ples SŠŘS – 2TO – skupina Hrc Prc – 
Městský dům kultury – Mírová 831 - pořádá Ivo Müller, Lčovice, 384 81 Čkyně - od 22:00 
hodin do 02:00 následujícího dne. 
 
4. Převzetí  majetku nepatrné hodnoty 
Usnesení č. 0004/2010 (1/6) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s převzetím majetku nepatrné hodnoty (mobilní telefon a nabíječka) po zůstaviteli panu Janu 
Šimkovi, posl. bytem Povážská 270, Strakonice 
 
5. Rozpočtová opatření č. 85 – 93 
Usnesení č. 0005/2010 (1/3, 1/3a) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 85  ve výši   7 330,- Kč 
Zvýšení rozpočtu Městské policii Strakonice na opravu služebního vozidla  Škoda Octavia. 
Rozpočtové opatření bude kryto úhradou pojistného plnění od pojišťovny po likvidaci výše 
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uvedené škodní události. 
RO  č. 86  ve výši   146 000,- Kč 
Přesun nečerpaných finančních prostředků z položky SPOZ – vítání občánků  na havarijní 
opravy hasičských vozidel CAS-24 LIAZ a CAS-24 Škoda.  
RO  č. 87  ve výši   80 000,- Kč 
Přesun nečerpaných finančních prostředků z položky rozvoj – členské příspěvky na nutné 
opravy dětských hřišť. 
RO  č. 88  ve výši   250 000,- Kč 
Přesun nečerpaných finančních prostředků z položky rozvoj – členské příspěvky na položku 
studie, projekty, expertizy na zpracování projektu Územně analytické podklady ORP 
Strakonice. 
RO  č. 89  ve výši   282 166,- Kč 
Prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje na realizaci 
projektu „Sám sobě manažerem – Self-management jako nástroj zvyšování institucionální 
kapacity a efektivnosti MěÚ Strakonice“. 
RO  č. 90 ve výši   22 605,- Kč 
Neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Strakonice. 
RO  č. 91 ve výši   44 850,- Kč 
Neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 
za období 1. pololetí 2010. 
RO  č. 92  ve výši   15 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z položky Zpravodaj města na příspěvek nohejbalovému  oddílu TJ ČZ 
Pospol Strakonice na opravu terénu a odvodnění nohejbalového hřiště. 
II.  Doporu čuje ZM  
schválit 
RO  č. 93  ve výši   500 000,- Kč 
Přesun nečerpaných finančních prostředků z položky úroky z úvěru na koupi Pivovaru Strakonice, kde 
došlo ke snížení úrokové sazby, na zvýšení dotace ČSAD STTRANS a.s. Strakonice na úhradu 
zvýšené ceny přepravního výkonu pro rok 2010 (dle Dodatku č. 7 ke smlouvě o zajištění hromadné 
osobní dopravy, jako veřejné služby na území města Strakonice schváleného RM dne 16.6.2010, 
usnesením č. 4462/2010). 
III.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 85 - 92  provést, rozpočtové opatření č. 93 předložit ke 
schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. 
 
6. Návrh rozpočtu na rok 2011 
Usnesení č. 0006/2010 (156/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o návrhu rozpočtu na rok 2011. 
 
7. Majetkové záležitosti 
 
1) Vyhodnocení nabídek na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
Usnesení č. 0007/2010 (1/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením nabídek na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice.  
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II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na odkup dřevní hmoty s paní  Evou Jirsovou, obchodní a lesotechnické 
služby, 397 01 Písek, za cenu 203.271,- Kč + DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
2) Žádost o povolení uložit energetické zařízení do pozemků v majetku města Strakonice 
KN 186/2, KN 154/9, KN 484/11, KN 153/3, KN 469/2, KN 154/1, KN 154/7, KN 484/12,  
KN 153/1,  KN 153/4,  KN 482/1,  KN 468,  KN 141/1   a KN 469/4 vše v k.ú. Nové 
Strakonice v souvislosti se stavbou „Strakonice, V Lipkách – připojení zahrádek“ 
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. 0008/2010 (1/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 186/2, 
KN 154/9, KN 484/11, KN 153/3, KN 469/2, KN 154/1, KN 154/7, KN 484/12,  KN 153/1,  
KN 153/4,  KN 482/1,  KN 468,  KN 141/1 a KN 469/4, vše v k.ú. Nové Strakonice, 
v souvislosti s realizací  stavby  „Strakonice, V Lipkách – připojení zahrádek“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení 
energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 186/2, KN 154/9, 
KN 484/11, KN 153/3, KN 469/2, KN 154/1, KN 154/7, KN 484/12,  KN 153/1,  KN 153/4,  
KN 482/1,  KN 468,  KN 141/1 a KN 469/4, vše v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti s 
realizací stavby „Strakonice, V Lipkách – připojení zahrádek“, mezi městem Strakonice a 
E.ON Distribuce a.s.. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do 
pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 186/2, KN 154/9, KN 484/11, KN 153/3, 
KN 469/2, KN 154/1, KN 154/7, KN 484/12,  KN 153/1,  KN 153/4,  KN 482/1,  KN 468,  
KN 141/1   a KN 469/4 vše v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti s realizací stavby 
„Strakonice, V Lipkách – připojení zahrádek“, mezi městem Strakonice a E.ON Distribuce 
a.s., dle sazebníku. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 

 

3) Smlouva o sdružení finančních prostředků v souvislostí s připravovanou investiční 
akcí „Silnice III/02220, průtah Starý Dražejov“ 
Firma WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichů Hradec, vypracovává na 
základě smlouvy  o dílo se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje projektovou 
dokumentaci  ve stupni pro stavební povolení a zadání stavby na akci „Silnice III/02220, 
průtah Starý Dražejov“. Součástí projektové dokumentace by měli být také stavební 
objekty SO 102 – Chodník a SO 401 – Veřejné osvětlení, jejichž investorem je město 
Strakonice. 
Usnesení č. 0009/2010 (1/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o sdružení finančních prostředků v souvislosti s akcí „Silnice III/02220, 
průtah Starý Dražejov“ se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 
České Budějovice. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
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50.000,- Kč bez DPH na úhradu projektových prací na stavebních objektech  SO 102 – 
Chodník a SO 401 – Veřejné osvětlení. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy o sdružení finančních prostředků.  
 
4) Pronájem garážového  stání v bytovém domě  čp. 1391 v  ul. Leknínová ve 
Strakonicích 
Usnesení č. 0010/2010 (1/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání v bytovém  domě  čp. 1391                  
v   ul. Leknínová ve Strakonicích s následujícím žadatelem  za níže uvedených podmínek: 
- pan Miroslav Černý, Strakonice, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 300,- Kč/měsíc/jedno garážové stání + DPH.   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné  smlouvy.   
 
5) Pronájem garážového stání v bytovém domě čp. 1392 v  ul. Leknínová ve Strakonicích 
Usnesení č. 0011/2010 (1/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 14 v bytovém  domě  čp. 1392               
v ul. Leknínová ve Strakonicích s následující žadatelkou  za níže uvedených podmínek: 
- pí  Jana Kolorosová, Strakonice, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 300,- Kč/měsíc/jedno garážové stání + DPH.   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné  smlouvy.   
 
1) TJ ČZ Strakonice – nohejbal, Máchova 108, Strakonice,  v zastoupení  Petra Votavy – 
předseda oddílu - žádost o souhlas vlastníka pozemku p.č. 945/1 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic s rekonstrukcí oplocení nohejbalového hřiště 
Usnesení č. 0012/2010 (1/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, aby Tělovýchovná jednota ČZ – nohejbal, Máchova 108, Strakonice, v případě získání 
grantu Jihočeského kraje „Rekonstrukce sportovních zařízení“, provedla rekonstrukci 
stávajícího oplocení nohejbalového hřiště, umístěného na části pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. 945/1 v k.ú. Dražejov u Strakonice.  
 
2) Žádost o souhlas s uložením teplovodních rozvodů na pozemcích  v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1320/5, 1320/3, 1267/3, 1267/2, st.144/1, st.146/1, st.113/1, st.114/1, 
st.115/1 a st.116/1 v k.ú. Strakonice  v souvislosti s přípravou  a realizací stavby 
„Teplovody a VS na  Velkém náměstí  teplovody Bavorova“  
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59,  386 43 Strakonice 
Usnesení č. 0013/2010 (1/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením teplovodních rozvodů na pozemcích  v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
1320/5, 1320/3, 1267/3, 1267/2,  st.144/1, st.146/1, st.113/1, st.114/1, st.115/1 a st.116/1 vše                                
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v  k.ú. Strakonice  v souvislosti s přípravou stavby „Oprava a modernizace parních a 
teplovodních rozvodů Velké náměstí “,  dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
3) Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, Strakonice 
Usnesení č. 0014/2010 (1/2a) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení 4572/2010 ze dne 21.7.2010. 
II. Rozhodla 
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby „Zateplení a výměna oken MŠ 
Šumavská, Strakonice“ v otevřeném řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění.   
III. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena. 
IV. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby „Zateplení                  
a výměna oken MŠ Šumavská, Strakonice.“  

V. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
1. člen  PhDr. Ivana Říhová 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Miloš Haiser 
4. člen p. Michal Bezpalec 
5. člen p. Naděžda Tesařová 
6. člen p. Václav Šrámek 
7. člen zástupce Jihočeské hospodářské komory 
 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
4. náhradník p. Jaroslav Houska 
5. náhradník Mgr. Jaroslava Cháberová 
6. náhradník  Mgr. Břetislav Hrdlička 
7. náhradník zástupce Jihočeské hospodářské komory 
hlas poradní: Mgr. Miroslava Nejdlová, p. Gabriela Fošumová 
Dále bude přizván zástupce Státního fondu SFŽP ČR. 
VI. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné 
zakázky.  
 
4) Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice 
Usnesení č. 0015/2010 (1/2a) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení 4573/2010 ze dne 21.7.2010. 
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II. Rozhodla 
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby „Zateplení a výměna oken ZŠ 
Poděbradova, Strakonice“ v otevřeném řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění.   
III. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena. 
IV. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby „Zateplení                 
a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice.“  

V. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
1. člen  PhDr. Ivana Říhová 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Miloš Haiser 
4. člen p. Michal Bezpalec 
5. člen p. Mgr. Josef Mráz 
6. člen p. Václav Šrámek 
7. člen zástupce Jihočeské hospodářské komory 
 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
4. náhradník p. Jaroslav Houska 
5. náhradník Ing. Jan Blahout 
6. náhradník  Mgr. Břetislav Hrdlička  
7. náhradník zástupce Jihočeské hospodářské komory 
hlas poradní: Mgr. Miroslava Nejdlová,  p. Gabriela Fošumová 
Dále bude přizván zástupce Státního fondu SFŽP ČR. 
VI. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné  
zakázky.  
 
5) Žádost o vypracování dodatku č. 4 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 
Usnesení č. 0016/2010 (1/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 4 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 787/5 a 787/6 v k.ú. 
Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č.4. 
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8. Zásady pro poskytování finančních příspěvků (neinvestičních transferů) města 
Strakonice určených pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity 
Usnesení č. 0017/2010 (1/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
Zásady pro poskytování finančních příspěvků (neinvestičních transferů) města Strakonice určených  
pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity pro rok 2011 a následující roky včetně znění 
příloh 1-7 s platností od 25. 11. 2010. 
 
8. Hydrogeologický vrt – chata Zátoň 
Usnesení č. 0018/2010 (1/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Zdeněk Štěpán, vrtané studny na provedení 
hydrogeologického průzkumu – rekreační chata Zátoň. Bude hrazeno z rozpočtu  ŽP. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o dílo v předloženém znění. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                         Ing. Pavel Pavel  
       starosta                   místostarosta                        


