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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 2. jednání Rady města Strakonice 

konaného 1. prosince 2010 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     4 členů RM :  
Ing. Pavel – místostarosta 
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové  RM: Ing. Joza, Mgr. Pavelka  
Ing. Tůma - tajemník  
Mgr. Malotová – PR 
Miroslava Havrdová - zapisovatelka 
 

Omluveni:  Mgr. Cháberová, Mgr. Samec, Ing. Vondrys  
    
Program: 
 
 
1. Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti- evidence obyvatel /obec Kladruby/ 
                Usnesení č. 0019/2010   
2. Navržení výše odměn neuvolněným členům ZM 
                Usnesení č. 0020/2010   
3. Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 4/2010, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 
2/2010,  kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Strakonice 
                Usnesení č. 0021/2010   
4. TS: A/ Návrh ceny vodného a stočného, výše nájemného z  vodohospodářské infrastruktury  na  
                  rok 2011 

       Usnesení č. 0022/2010   
B/Odsouhlasení zajištění závazku Technických služeb Strakonice s.r.o. vůči ČSOB, a.s. v   

                souvislosti s financováním nákupu provozního areálu Heydukova 321, Strakonice 
            Usnesení č. 0023/2010   

C/ Bytové záležitosti  
                 Usnesení č. 0024/2010 –0025/2010 

5. Majetkové záležitosti 
                        Usnesení č. 0026/2010 - 0038/2010 
6. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 07 – 304 na zpracování územního plánu Strakonice 
            Usnesení č. 0039/2010   
7. MěÚSS:  A/Dodatek zřizovací  
                    Usnesení č. 0040/2010  
  B/Prodloužení ubytování v AD 

            Usnesení č. 0041/2010           
  C/ Ubytování v AD 

            Usnesení č. 0042/2010           
8. Finanční příspěvky – sport   

            Usnesení č. 0043/2010   
9.Smlouva o příspěvku za umístění dětí v MŠ a Smlouva o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání 
(poslední rok před zahájením povinné školní docházky – předškolák) v MŠ ve Strakonicích. 

            Usnesení č. 0044/2010   
10. Projekt „Slavnostní zahájení adventu“ – spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

            Usnesení č. 0045/2010   
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11. Projekt „Netradiční prohlídka strakonického hradu“ – spolufinancování projektu z prostředků 
města  Strakonice  

            Usnesení č. 0046/2010   
12. Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 5/2010 o místním poplatku ze psa, kterou se mění  
obecně závazná vyhláška č. 8/2008 o místním poplatku ze psa 

            Usnesení č. 0047/2010   
13. Obecně závazné vyhlášce města Strakonice č. 7/2010 o místních poplatcích 

            Usnesení č. 0048/2010   
14. Obecně závazné vyhlášce města Strakonice č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému  
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

            Usnesení č. 0049/2010   
15. Nákup hraček do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice  

            Usnesení č. 0050/2010   
16. Provozní řád Strakonického hradu  

            Usnesení č. 0051/2010   
17. Dodatek zřizovací listiny STARZ Strakonice  

            Usnesení č. 0052/2010   
18. Projekt „Regenerace sídliště l.Máje, Strakonice – II. etapa“ – schválení realizace a zajištění 
finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 

            Usnesení č. 0053/2010   
19. Projekt „Sportovní areál ZŠ Dukelská, Strakonice, - II. etapa“ – schválení realizace a zajištění 
finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 

            Usnesení č. 0054/2010   
20. Projekt „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích“ – 
schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
                    Usnesení č. 0055/2010   
21. Projekt „Stavební úpravy na místních komunikacích, Povážská a Hraniční, Strakonice“ – schválení 
realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice. 
                    Usnesení č. 0056/2010   
22. Projekt „Rekonstrukce Velkého nám., Strakonice – III. etapa“ – schválení realizace a zajištění 
finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
                    Usnesení č. 0057/2010   
23. Rozpočtová opatření č. 94 - 95 
                    Usnesení č. 0058/2010   
24. ZUŠ – poskytnutí finančního příspěvku na Adventní koncert 
                    Usnesení č. 0059/2010   
25. Pokračování kontokorentního úvěru 
                    Usnesení č. 0060/2010   
 
      
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
2. jednání Rady města Strakonice zahájil pan místostarosta Ing. Pavel Pavel v 15:38 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. Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti- evidence obyvatel /obec Kladruby/ 
Usnesení č. 0019/2010 (2/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti  uzavřené mezi městem 
Strakonice  a  Obcí Kladruby, IČO  46684484, zastoupené starostou Bohumilem Linhartem, jejímž 
předmětem je zápis údajů do informačního systému evidence obyvatel – zákon č. 133/2000 Sb. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy  
 
2. Navržení výše odměn neuvolněným členům ZM 
Usnesení č. 0020/2010 (2/2) 
Rada města po projednání 
I. Navrhuje ZM 
schválit odměnu neuvolněným členům ZM podle § 84 odst. 2 písm. r, § 72 a 77 odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení) v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 20/2009 ze 
dne 5.1.2009 o odměnách za výkon funkce členů ZM 
 
s platností od  17.11.2010   
členům ZM                                                           ve výši    870,- Kč/měsíc                                                 
členům RM                                                           ve výši 2 550,- Kč/měsíc                                                     
 
s platností od 15.12.2010 
předsedům výborů ZM a komisí RM                   ve výši 2 350,- Kč/měsíc              
členům výborů ZM a komisí RM                         ve výši 2 010,- Kč/měsíc                 
II. Doporu čuje ZM  
schválit neuvolněným členům RM a ZM měsíční odměnu s platností od 17.11.2010. Neuvolněným 
členům RM a ZM, kteří vykonávají funkce předsedů ZM, komisí RM a členů výborů ZM, komisí RM 
měsíční odměnu podle funkce. za kterou lze poskytnout nejvyšší odměnu, s platností od 15.12.2010. 
V případě, že zastávají takových funkcí více, poskytne se jim odměna pouze za jednu z nich. 
 
3. Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 4/2010, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 
2/2010,  kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Strakonice 
Usnesení č. 0021/2010 (2/4) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s předloženým návrhem Obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 4/2010, kterou se 
mění a doplňuje vyhláška č. 2/2010, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných 
městem Strakonice. 
 
4. TS: 
Projednávání bodu č. 4 se zúčastnil Ing. Němejc 
 
A/ Návrh ceny vodného a stočného, výše nájemného z  vodohospodářské infrastruktury na                   
rok 2011 
Usnesení č. 0022/2010 (2/5) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
odsouhlasit pro rok 2011 variantu kalkulace II. 
 
cenu vodného  45,08,- Kč vč. DPH 
cenu stočného  27,32,- Kč vč. DPH 
výši nájemného 34 mil. Kč 
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B/Odsouhlasení zajištění závazku Technických služeb Strakonice s.r.o. vůči ČSOB, a.s. 
v souvislosti s financováním nákupu provozního areálu Heydukova 321, Strakonice 
Usnesení č. 0023/2010 (2/6) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
odsouhlasit zajištění závazku Technických služeb Strakonice s.r.o. vůči Československé obchodní 
bance, a.s.ve výši jistiny 26 000 tis. Kč a to formou blankosměnky vystavené Technickými službami 
Strakonice s.r.o. jako „Výstavcem“ a avalované Městem Strakonice jako „avalistou“. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města Strakonice podpisem avalu blankosměnky vystavené Technickými službami 
Strakonice s.r.o. a podpisem „Dohody o vyplňovacím právu směnečném“, vše v souvislosti 
s poskytovaným úvěrem na financování nákupu provozního areálu Heydukova 321, Strakonice.  

        
C/ Bytové záležitosti  
1.Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá ( Kubát Jiří) 
Usnesení č. 0024/2010 (2/8) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu na byt – nájem doba určitá Jiřímu Kubátovi, Strakonice č.b. 024 o 
velikosti 1+0 s příslušenstvím, I. kategorie, ve 3. patře domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nevyklizení bytu tj. do 21.12.2010, učinit potřebná opatření 
k podání návrhu na vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
2.Odepsání pohledávky – Ivan Klaus, Strakonice 
Usnesení č. 0025/2010 (2/8) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
Odepsat pohledávku ve výši 21 216,- Kč z účetní evidence TS Strakonice, s.r.o., správa bytového 
hospodářství, jako nevymožitelnou. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství odepsat pohledávku z účetní evidence. 
 
5. Majetkové záležitosti 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1) Manželé Zdeněk Šperl, Jana Šperlová, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru 
Usnesení č. 0026/2010 (2/3) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 997/12 v k.ú. Dražejov u Strakonic o 
výměře cca 130 m2, vzhledem k tomu, že prodejem předmětné části pozemku by došlo k narušení 
parcelace možných budoucích stavebních parcel v dané lokalitě.  
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 997/12 v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře cca 
130 m2 za účelem využívání pozemku jako zahrady.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce s manželi Zdeňkem a Janou Šperlovým, Strakonice, pokud se 
v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce, za účelem užívání pozemku jako 
zahrady.  
 
2) Jiří Skládal, Plzeň 312 00, Ing. Milada Hálková, Strakonice – žádost o prodej pozemku 
Usnesení č. 0027/2010 (2/3) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM  
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 320/335 o výměře 628 m2 v k.ú. Přední Ptákovice panu Jiřímu 
Skládalovi, Za Kaštany 4, Plzeň 312 00 a slečně Ing. Miladě Hálkové, Strakonice, každému jednu 
ideální polovinu, za cenu 950,- Kč/m2, za účelem výstavby rodinného domu, přičemž prodej bude 
řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvou (započít s výstavbou RD do 2 let 
od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní a do 5-ti let od podpisu SoSBK zkolaudovat). 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

 
4) Výkup částí pozemků pro vybudování cyklostezky „Strakonice - Nový Dražejov“ - žádost 
paní Jiřiny Davidové, bytem Otavská 208, Strakonice  o úhradu doplatku 
Usnesení č. 0028/2010 (2/3) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
revokovat usnesení č. 576/ZM/2009 ze dne 18.3.2009.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s výkupem  všech částí pozemků v  k.ú. Strakonice a v k.ú. Dražejov u Strakonic 
zasahujících pod budoucí cyklostezku a pod přilehlý pás mezi komunikací a cyklostezkou, která bude 

vedena podél komunikace ze Strakonic do Nového Dražejova, za cenu 150,-Kč/m
2
. 

III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením dodatků č. 2 (doplatek ceny ve výši dalších 50,- Kč/m

2
)  bývalým vlastníkům 

dotčených pozemků. 
IV. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv a dodatků. 
 
5) Ing. Eva Rychtářová (podíl ½)  a Jan Rychtář (podíl ½), Strakonice – výkup pozemku p.č. 
446/29  v  k.ú. Strakonice o výměře  22 m2  
Usnesení č. 0029/2010 (2/3) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
revokovat část usnesení č. 571/ZM/2009 ze dne 18.3.2009, týkající se uzavření kupní smlouvy na 
výkup části pozemku p.č. 446/7 po zaměření GP. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s  výkupem  pozemku  p.č. 446/29, odděleného z pozemku  p.č. 446/7 v k.ú. Strakonice, o 
výměře 22 m2 za cenu  150,-Kč za m2. 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 0030/2010 (2/3) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM   
souhlasit  s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice: 
- buňka šatnová – poř. cena  45.150,- Kč, r.poř. 1993  
MÚSS Strakonice: 
DS Rybniční: 
 - antidekubitní sada – tlaková – 2 ks á 61.891,- Kč, 2001 
ZŠ a MŠ Strakonice, Povážská 263, Strakonice: 
budova MŠ Šumavská:  
- soubor počítač, tiskárna, scaner  –  39.648,- Kč, 2002  
budova ZŠ  Lidická: 
- kopírka Toshiba 1350 – 50.630,- Kč, r.poř. 1997 
Šmidingerova knihovna Strakonice: 
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- PC + příslušenství – 23.957,- Kč, 1995 
- PC PROLIANT – 38.776,- Kč, 2001 
- PC server Internet – 39.955,- Kč, 2002 
- PC MINTAKA + příslušenství – 30.510,90 Kč, 2003 
- PC MINTAKA + příslušenství – 22.309,20 Kč, 2003 
- PC MINTAKA + příslušenství – 21.660,- Kč, 2004 
- PC MINTAKA + příslušenství – 20.399,- Kč, 2006 
STARZ Strakonice: 
Plavecký stadion: 
- počítač Pentium CPU – 34.679,- Kč, 1998 
Sportovní hala: 
- energet. hnací stroje – 287.003,- Kč, 1975. 
 
7)  Předání majetku do správy příspěvkové organizace MěKS Strakonice 
Usnesení č. 0031/2010 (2/3) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM   
souhlasit    
a) s předáním movitého majetku uvedeného v přílohách č. A a B – jedná se o vybavení Víceúčelového 
sálu a všech souvisejících prostorů v objektu Zámku čp. 1 ve Strakonicích v celkové hodnotě 
2.752.011,60 Kč včetně DPH,  do správy příspěvkové organizace Městské kulturní středisko 
Strakonice.  
b) s předáním uměleckého předmětu – kamenného sloupu v hodnotě 300.000,- Kč, umístěného rovněž 
ve výše uvedených prostorech, do správy příspěvkové organizace Městské kulturní středisko 
Strakonice.  
 
1)  Žádost o příspěvek na opravu kanalizační přípojky 
Žadatel: Společenství vlastníků (SVJ) ul. Sv. Čecha 580, Strakonice 
Usnesení č. 0032/2010 (2/3a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s příspěvkem na opravu kanalizační přípojky pro dům čp. 580, ul. Sv. Čecha, Strakonice, a to na 
základě skutečnosti, že při realizace komunikace ul. Želivského nebyla realizována oprava 
kanalizačního sběrače v předmětné ulici.  
 
1) „Okresní soud Strakonice, bezbariérový přístup a prostory pro eskortu – dodatek č.1“ - 
uzavření veřejnoprávní smlouvy v souvislosti s povolením stavby  
Usnesení č. 0033/2010 (2/3b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby týkající se povolení stavby „Okresní soud 
Strakonice, bezbariérový přístup a prostory pro eskortu – dodatek č.1“, a to z titulu majitele 
sousedního pozemku. 
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
2) Pronájem garážového  stání v bytovém domě  čp. 1391 v  ul. Leknínová ve Strakonicích 
Usnesení č. 0034/2010 (2/3b) 
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 následující žadatelkou  za níže uvedených podmínek: 
- paní Vlasta Čermáková, bytem Leknínová 1391, Strakonice, nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 300,- Kč/měsíc/jedno garážové stání + 
DPH.   
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II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné  smlouvy.   
 
3) Žádost o souhlas se stavebními úpravami  
Usnesení č. 0035/2010 (2/3b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s provedením níže uvedených stavebních úprav v prostorech pronajatých v objektu Na Stráži 270 ve 
Strakonicích nájemcem Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na příkopě 33,   čp. 969: 
V prostoru bankovní haly Komerční banky v přízemí objektu je navrženo vytvoření částečně 
odděleného pracoviště (kanceláře) vybudováním ocelové prosklené příčky. Příčka bude s halou 
propojena dveřmi a bude ukončena na úrovni 2,5 m nad čistou podlahou haly. Dále je navrženo 
zrušení (zazdění) dveřního otvoru z úseku pokladen do stávající trezorové místnosti. Stávající trezory 
budou z trezorové místnosti odstěhovány do zázemí. Trezorová místnost bude sloužit jako spisovna a 
bude do ní zřízen nový vstup přímo z bankovní haly. Tato stavební úprava vyvolá drobné změny 
v poloze otopných těles.  
Stavební úpravy budou provedeny na náklady nájemce.  
 
1) Revokace usnesení ZM + vyhlášení záměru na prodej – lokalita Jezárka  
Usnesení č. 0036/2010 (2/3c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM   
souhlasit s revokací usnesení ZM číslo 933/ZM/2010 ze den 8. září 2010, kterým byl odsouhlasen 
prodej pozemku p.č. 1371/75 o výměře 822 m2 v k.ú. Strakonice – lokalita Jezárky, manželům Nikole  
a Ivanu Chládkovým, Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej p.č. 1371/75 o výměře 822 m2 v k.ú. Strakonice – lokalita 
Jezárky, za účelem výstavby rodinného domu.  
 
2) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 0037/2010 (2/3b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM   
souhlasit s  vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
MěKS Strakonice: 
- nábytková sestava –  poř. cena 118.390,40 Kč, r.poř. 1994  
- program na vstupenky – 65.625,- Kč, r.poř. 2002 
- video Panasonic – 25.995,- Kč, 2002 
- výrobník ledu – 37.380,- Kč, 2002 
- mikrovlnná trouba ECG – 23.058,- Kč, 2002 
- televizor Thomson  – 47.580,- Kč, 1998 
- projektor Electronic – 21.430,- Kč, 1991. 
- škrabka na brambory  - pořizovací cena 21.838,- Kč, rok pořízení 2002. 
ZŠ a MŠ Povážská Strakonice: 
- počítač AZET – poř. cena 44.484,- Kč, r.poř. 2002. 
 
3) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 0038/2010 (2/3c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM   
souhlasit  s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč 
- čistící stroj HAKOMATIC – pořizovací cena 161.472,- Kč, rok pořízení 2001. 
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6. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 07 – 304 na zpracování územního plánu Strakonice 
Usnesení č. 0039/2010 (2/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 07 – 304 na zpracování územního plánu Strakonice 
uzavřené mezi městem Strakonice a Ing. arch. Štěpánkou Ťukalovou, urbanisticko – architektonická 
UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice, předmětem dodatku č. 2 je změna ceny 
díla a úprava fakturace. Celková cena díla činí 2097 730,- Kč včetně DPH (navýšení o 114 000,- Kč 
včetně DPH). 
II. Ukládá  
odboru rozvoje předložit předmětný dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo k podpisu a pověřuje starostu jeho 
podpisem 
 
 
7. MěÚSS:  
A/Dodatek zřizovací listiny       
Usnesení č. 0040/2010 (2/9) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje  ZM   
schválit dodatek zřizovací listiny Městského ústavu sociálních služeb Strakonice Bod 3)  
Domov se zvláštním režimem, Rybniční 1282, Strakonice 
Poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického 
duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou 
demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, 
jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při 
poskytování sociálních služeb  
je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 
II. Ukládá 
Finančnímu odboru zajistit příslušnou změnu v Obchodním rejstříku 
III. Ukládá 
řediteli MěÚSS Strakonice zajistit změnu registrace u jihočeského KÚ v souladu se zákonem 
108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění a požádat o přiznání státní dotace na MPSV pro 
rok 2011. 
 
B/ Prodloužení ubytování v AD        
Usnesení č. 0041/2010 (2/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě paní Evy Pleskačové, paní Jitky Pánkové, pana Milana 
Demetera, pana Jana Bledého, paní Blanky Kudráčové na dobu určitou od 1.12.2010 do 31.1.2011 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na dobu 
určitou od 1.12.2010 do 31.1.2011 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence 
 
C/Ubytování v AD        
Usnesení č. 0042/2010 (2/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Dany Dunkové v období od 16.11.2010 do 28.2.2011 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 16.11.2010 do 28.2.2011  
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III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence 
 
8. Finanční příspěvky – sport   
Usnesení č. 0043/2010 (2/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč SK Basketbal Strakonice na uspořádání 
tradičního Vánočního turnaje staršího minižactva 2010 ve Sportovní hale  
Strakonice ve dnech 26.-28. 12. 2010. Příspěvek bude hrazen z organizace 211.  
II. Souhlasí  
s poskytnutím finančních příspěvků jako ocenění mimořádných sportovních úspěchů kolektivů  
a jednotlivců, a to: 9.000,- Kč SK Basketbal Strakonice, 8.500,- Kč Cobře Ryu Strakonice, o. s.,  
oddílu karate, 6.500,- Kč TJ ČZ Strakonice – oddílu stolního tenisu, 5.000,- Kč Vladimíru Babkovi, 
5.000,- Kč Davidu Čadkovi a 3.000,- Kč TJ ČZ Strakonice – oddílu házené. Příspěvky budou hrazeny 
z organizace 211.     
 
9. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v MŠ a Smlouva o zařazení dítěte k předškolnímu 
vzdělávání (poslední rok před zahájením povinné školní docházky – předškolák) v MŠ ve 
Strakonicích. 
Usnesení č. 0044/2010 (2/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách  mezi městem Strakonice a 
obcí Štěchovice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání (poslední rok před zahájením 
povinné školní docházky – předškolák) v mateřské škole ve Strakonicích mezi městem Strakonice a 
obcí Štěchovice. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem smluv v předloženém znění. 
 
10. Projekt „Slavnostní zahájení adventu“ – spolufinancování projektu z prostředků města 
Strakonice  
Usnesení č. 0045/2010 (2/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o podporu z Krajského příspěvkového programu podpory v oblasti kultury 
Jihočeského kraje pro rok 2011 na projekt „Slavnostní zahájení adventu“ 
II. Souhlasí 
v případě získání podpory z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků v potřebné 
výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2011 na spolufinancování realizace projektu „Slavnostní 
zahájení adventu“ 
 
11. Projekt „Netradiční prohlídka strakonického hradu“ – spolufinancování projektu 
z prostředků města  Strakonice  
Usnesení č. 0046/2010 (2/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o podporu z Krajského příspěvkového programu podpory v oblasti kultury 
Jihočeského kraje pro rok 2011 na projekt „Netradiční prohlídka strakonického hradu“. 
II. Souhlasí 
v případě získání podpory z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků v potřebné 
výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2011 na spolufinancování realizace projektu „Netradiční 
prohlídka strakonického hradu“ 
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12. Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 5/2010 o místním poplatku ze psa, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška č. 8/2008 o místním poplatku ze psa 
Usnesení č. 0047/2010 (2/16) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č.5/2010 o místním poplatku ze psa, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška č. 8/2008 o místních poplatku ze psa vydat. 
 
13. Obecně závazné vyhlášce města Strakonice č. 7/2010 o místních poplatcích 
Usnesení č. 0048/2010 (2/17) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
schválit obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č.7/2010 o místních poplatcích, kterou se ruší 
obecně závazná vyhláška č. 2/2004 včetně jejích pozdějších změn,  vydat. 
 
14. Obecně závazné vyhlášce města Strakonice č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému  
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Usnesení č. 0049/2010 (2/18) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
schválit obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č.6/2010 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se ruší 
obecně závazná vyhláška č. 5/2009,  vydat. 
 
15. Nákup hraček do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice  
Usnesení č. 0050/2010 (2/19) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
navýšení příspěvku pro mateřské školy zřizované městem Strakonice na nákup hraček takto: 
MŠ U Parku    9 tis. Kč 
MŠ Čtyřlístek  10 tis. Kč 
MŠ Lidická  13 tis. Kč 
MŠ Holečkova 413 11 tis. Kč 
MŠ Spojařů  12 tis. Kč 
MŠ Stavbařů    7 tis. Kč 
MŠ Školní  13 tis. Kč 
MŠ A.B.Svojsíka 12 tis. Kč 
MŠ Šumavská  13 tis. Kč 
Navýšení příspěvku bude kryto z rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zaslat schválené částky na účty příslušných mateřských škol. 
 
16. Provozní řád strakonického hradu  
Usnesení č. 0051/2010 (2/20) 
Rada města po projednání 
I. Trvá 
na usneseních RM č. 76/2006 ze dne 29.11. 2006, č. 431/2007 ze dne 7.3. 2007, č. 579/2007 ze dne 
18.4. 2007, č. 726/2007 ze dne 23.5. 2007, č. 3420/2009 ze dne 12.8.2009. 
II. Souhlasí 
s přidělením klíče od zásuvných sloupků cestovní kanceláři CIAO…, s.r.o. se sídlem Zámek 1, 
Strakonice a Antikvariátu, nakladatelství, foto – Ondřej Fibich. 
III. Ukládá  
kanceláři tajemníka seznámit odpovědné zástupce  jednotlivých organizací sídlících v areálu hradu 
s provozním řádem následujícího znění: 
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17. Dodatek zřizovací listiny STARZ Strakonice  
Usnesení č. 0052/2010 (2/21) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině STARZ Strakonice. 
 
18. Projekt „Regenerace sídliště l.Máje, Strakonice – II. etapa“ – schválení realizace a zajištění 
finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
Usnesení č. 0053/2010 (2/22) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice - II. etapa“ a předložení žádosti o 
poskytnutí podpory do vyhlášeného programu Podpory bydlení Ministerstva pro místní rozvoj 
(celkové výdaje projektu 13.449.719,- Kč).  
II. Doporu čuje ZM 
schválit kofinancování projektu „Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice - II. etapa“ z rozpočtu města 
Strakonice ve výši 9.449.719,- Kč. 

        
19. Projekt „Sportovní areál ZŠ Dukelská, Strakonice, - II. etapa“ – schválení realizace a 
zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
Usnesení č. 0054/2010 (2/23) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Sportovní areál ZŠ Dukelská, Strakonice – II. etapa“ a předložení žádosti 
o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 2 – 
Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury základního, středního a 
vyššího odborného školství (celkové výdaje projektu 17.938.815,- Kč). 
II. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Sportovní areál ZŠ Dukelská, Strakonice – II. etapa“ z rozpočtu města 
Strakonice ve výši  15% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2.690.822,- Kč. 
III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Sportovní areál ZŠ Dukelská, Strakonice – II. etapa“ z rozpočtu města 
Strakonice ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 15.247.993,- Kč 

        
20. Projekt „Komunika ční napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích“ – 
schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
Usnesení č. 0055/2010 (2/24) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve 
Strakonicích“ a předložení žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad, Prioritní osa 1 – Dostupnost center, Oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací 
(celkové výdaje projektu 18.000.000,- Kč – z toho celkové způsobilé výdaje projektu 17.280.895,- Kč) 
II. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve 
Strakonicích“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 
2.592.134,- Kč, a dále vyčlenění finančních prostředků ve výši minimálně 719.105,- Kč na 
financování nezpůsobilých výdajů projektu 
III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve 
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Strakonicích“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 
14.688.761,- Kč 
                
21. Projekt „Stavební úpravy na místních komunikacích, Povážská a Hraniční, Strakonice“ – 
schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice. 
Usnesení č. 0056/2010 (2/25) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Stavební úpravy na místních komunikacích Povážská a Hraniční, 
Strakonice“ a předložení žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad, Prioritní osa 1 – Dostupnost center, Oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací 
(celkové výdaje projektu 16.444.906 ,- Kč – z  toho celkové způsobilé výdaje projektu 16.444.906 ,- 
Kč) 
II. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z  Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Stavební úpravy na místních komunikacích Povážská a Hraniční, Strakonice“ 
z  rozpočtu města Strakonice ve výši 15% z  celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2.466.736 ,- 
Kč 
III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z  Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Stavební úpravy na místních komunikacích Povážská a Hraniční, 
Strakonice“ z  rozpočtu města Strakonice ve výši 85% z  celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 
13.978.170 ,- Kč 
                
22. Projekt „Rekonstrukce Velkého nám., Strakonice – III. etapa“ – schválení realizace a 
zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
Usnesení č. 0057/2010 (2/27) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III. etapa“ a předložení 
žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 2 
– Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory 2.2 – Rozvojové projekty spádových center 
(celkové výdaje projektu 88.683.000,- Kč – z toho celkové způsobilé výdaje projektu 74.424.600,- Kč) 
II. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III. etapa“ z rozpočtu města 
Strakonice ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 11.163.690,- Kč, a dále vyčlenění 
finančních prostředků ve výši minimálně 14.258.400,- Kč na financování nezpůsobilých výdajů 
projektu 
III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III. etapa“ z rozpočtu města 
Strakonice ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 63.260.910,- Kč. 
 
23. Rozpočtová opatření č. 94 - 95 
Usnesení č. 0058/2010 (2/26) 
Rada města po projednání 
I.  Doporučuje ZM 
schválit 
RO  č. 94  ve výši   10 000 000,- Kč 
Snížení čerpání úvěru v roce 2010 na akci  „Výstavba ZŠ Povážská Strakonice“ o finanční prostředky 
určené na stavební akce, které budou profakturovány až v roce 2011. Úvěr bude vyčerpán v roce 2011. 
RO č. 95  ve výši  50 000 000,- Kč 
Snížení čerpání kontokorentního úvěru v roce 2010 o akce, které nebudou v roce 2010 realizovány 
nebo u nich dojde k úspoře finančních prostředků oproti schválenému rozpočtu na rok 2010:  
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     - 2 400 000,- Kč sídliště Mír – náměstíčko 
     - 5 650 000,- Kč komunikační napojení prům. zony u Blatenského mostu (spolufin. Z ROP) 
     - 7 304 000,- Kč ZŠ F.L. Čelakovského – modernizace  (akce spolufinancována z ROP) 
     - 2 420 000,- Kč hrad – sanace podzemních prostor   
     - 2 000 000,- Kč Hrad – revitalizce (akce spolufinancovaná z ROP) 
     - 7 000 000,- Kč Rekonstrukce Velkého náměstí (akce spolufinancovaná z IPRM) 
     -    900 000,- Kč územní plán města 
     - 3 630 000,- Kč ČOV – intenzifikace a rekonstrukce (akce spolufinancována z IPRM) 
     -    988 000,- Kč generel pitné vody Strakonice 
     -    945 000,- Kč       projekt Otavská plavba (akce spolufinancována z ROP) 
 
Snížení čerpání kontokorentního úvěru v roce 2010 o dotace, které nejsou dosud v upraveném 
rozpočtu města zahrnuty:  
     15 724 000,- Kč dotace ze SR na akci Rekonstrukce Velkého náměstí 
       1 039 000,- Kč dotace ze SR na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 94 - 95  předložit na nejbližším jednání ZM. 
 
24. ZUŠ – poskytnutí finančního příspěvku na Adventní koncert 
Usnesení č. 0059/2010  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5000,-Kč na pronájem sálu v MěDK na Adventní koncert 
ZUŠ Strakonice, konaný dne 1.12.2010 od 9:00 pro žáky ZŠ a od 17:00 hodin pro rodiče a veřejnost. 
Bude hrazeno z rozpočtu odboru školství a CR – kapitoly 217 – příspěvky na kulturu. 
 
25. Pokračování kontokorentního úvěru 
Usnesení č. 0060/2010  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s pokračováním použití kontokorentního nebo jiného obdobného úvěru ve výši 150 mil. 
korun na další rok. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel                    PhDr. Ivana Říhová 
  místostarosta                          místostarostka                        


