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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 5. jednání Rady města Strakonice 

konaného 22. prosince 2010 v zasedací místnosti Měšťanského pivovaru a.s., Strakonice 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:     7 členů RM :  

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

Program: 
 
1. Přidělení bytu v DPS Jezerní 1281,  Strakonice            

        Usnesení č. 0101/2010 
2. MěÚSS:  A/ Ukončení ubytování v AD        
                    Usnesení č. 0102/2010 

B/ Ubytování v AD          
        Usnesení č. 0103/2010 

            C/ Prodloužení ubytování v AD  
        Usnesení č. 0104/2010 

  D/ Snížení příspěvku na provoz 
        Usnesení č. 0105/2010 

3. ZŠ zřizované městem Strakonice - výroční zprávy o činnosti škol za školní r. 2009/2010 MŠ Strakonice,  
Lidická 625 - protokol ČŠI o státní kontrole                    

        Usnesení č. 0106/2010 
4. Uzavření mateřských škol zřizovaných městem Strakonice v období vánočních prázdnin                  

        Usnesení č. 0107/2010 
5. Finanční příspěvek z rozpočtu města  - Domov sv. Josefa          

        Usnesení č. 0108/2010 
6. Dodatek ke Smlouvě o zajištění plnění povinné školní docházky ve školském obvodu ZŠ ve Strakonicích  

        Usnesení č. 0109/2010 
7. Finanční příspěvek – TJ ČZ Strakonice – atletický oddíl       

        Usnesení č. 0110/2010 
8. Počty otevíraných 1. tříd pro školní rok 2011/2012        

        Usnesení č. 0111/2010 
9. Majetkové záležitosti           

           Usnesení č. 0112/2010 – 0113/2010    
10. TS – bytové záležitosti           

            Usnesení č. 0114/2010 – 0115/2010    
11. Smlouva o dílo na vypracování žádosti o dotaci  z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad  na projekt „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice  – III. etapa“     
                  Usnesení č. 0116/2010 
12. Zadání veřejné zakázky na poskytovatele kontokorentního nebo jemu obdobného úvěru                
                  Usnesení č. 0117/2010 
13. Kronika města za rok 2006 

        Usnesení č. 0118/2010 
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14. Dodatek č.3 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní 
pasy se  strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji“ 

        Usnesení č. 0119/2010 
15. Pověření členů ZM přijímáním prohlášení snoubenců o uzavření manželství a užívání závěsného 
odznaku  

        Usnesení č. 0120/2010 
16. Platové výměry ředitelů ZŠ a MŠ zřizovaných městem od 1. ledna 2011     

        Usnesení č. 0121/2010 
17. Harmonogram postupu rozdělení majetku, práv a závazků ZŠ a MŠ Strakonice, Povážská 263, 
v souvislosti s rozdělením příspěvkové organizace na dva samostatné právní subjekty.      

        Usnesení č. 0122/2010 
18. Zpravodaj města – odvolání redakční rady a jmenování nové redakční rady             

        Usnesení č. 0123/2010 
                             
  
Zahájení:  
5. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys ve 12:00. Poté následovala 
prohlídka areálu pivovaru. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem 
RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. Přidělení bytu v DPS Jezerní 1281,  Strakonice            
Usnesení č. 0101/2010 (5/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s přidělením bytu o velikosti 1+0, číslo 017 v Domě s pečovatelskou službou, Jezerní 1281, Strakonice, paní  
Marii Kafkové, Strakonice 
II. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválené usnesení 
 
2. MěÚSS:   
A/ Ukončení ubytování v AD             
Usnesení č. 0102/2010 (5/2) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
ukončení ubytování v Azylovém domě paní Petry Kunové, pana Petra Grundzy, pana Miroslava Procházky, 
pana Daniela Fibicha, pana Tomáše Martínka, pana Vladimíra Procházky, paní Marcely Garbaczewské, 
paní Evy Sivákové, paní Věry Jakubčové 
 
B/ Ubytování v AD          
Usnesení č. 0103/2010 (5/11, 5/20) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Zdeňka Siváka v období od 6.12.2010 do 28.2.2011 
s ubytováním v Azylovém domě pana Miroslava Bečváře v období od 10.12.2010 do 28.2.2011 
s ubytováním v Azylovém domě paní Žanety Ferencové v období od 13.12.2010 do 28.2.2011 
s ubytováním v Azylovém domě paní Žanety Grundzové v období od 16.12.2010 do 31.3.2011 
s ubytováním v Azylovém domě pana Mariana Kandry v období od 18.12.2010 do 31.3.2011 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 16.12.2010 do 31.3.2011 (pí Grundzová); na dobu od 18.12.2010 do 31.3.2011 (p. Kandra)., na dobu od 
6.12.2010 do 28.2.2011 (p. Sivák); na dobu od 10.12.2010 do 28.2.2011 (p. Bečvář); na dobu od 13.12.2010 
do 28.2.2011 (pí Ferencová)  
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smluv o poskytnutí služby sociální prevence 
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C/ Prodloužení ubytování v AD         
Usnesení č. 0104/2010 (5/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě paní Jany Zábranské, paní Anny Kallové,  paní Jany 
Červíčkové na dobu určitou od 1.1. do 28.2.2011 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence  na dobu určitou  od 
1.1. do 28.2.2011 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence 
 
D/ Snížení příspěvku na provoz 
Usnesení č. 0105/2010 (5/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí     
Se snížením příspěvku na provoz MěÚSS Strakonice pro rok 2010 o částku 5.000.000,- Kč (vrácení na účet 
města Strakonice) 
II. Souhlasí 
S navýšením limitu mzdových prostředků pro rok 2010 o částku 85 tis. Kč na 33.801 tis.Kč 
III. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice zajistit promítnutí těchto změn do účetnictví v roce 2010 
 
3. ZŠ zřizované městem Strakonice - výroční zprávy o činnosti škol za školní r. 2009/2010 MŠ 
Strakonice,  Lidická 625 - protokol ČŠI o státní kontrole                    
Usnesení č. 0106/2010 (5/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
výroční zprávy o činnosti základních škol zřizovaných městem. 
II. Bere na vědomí 
protokol ČŠI o státní kontrole v MŠ Strakonice, Lidická 625. 
 
4. Uzavření mateřských škol zřizovaných městem Strakonice v období vánočních prázdnin                  
Usnesení č. 0107/2010 (5/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
uzavření všech mateřských škol zřizovaných městem Strakonice v období vánočních prázdnin, tj. od 
23.12.2010 do 2.1.2011. 
 
5. Finanční příspěvek z rozpočtu města – Domov sv. Josefa      
Usnesení č. 0108/2010 (5/5) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města Domovu svatého Josefa, Dvůr Králové n. L., Žireč 1, 
544 04 Žireč  
II. Ukládá 
sociálnímu odboru provést schválené usnesení  
    
6. Dodatek ke Smlouvě o zajištění plnění povinné školní docházky ve školském obvodu ZŠ školy ve 
Strakonicích              
Usnesení č. 0109/2010 (5/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o zajištění plnění povinné školní docházky ve školském obvodu základní 
školy ve Strakonicích s účinností od 1.1.2011 s obcemi Jinín, Miloňovice, Nebřehovice, Přední Zborovice, 
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Rovná a Slaník. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatků ke Smlouvám o zajištění plnění povinné školní docházky ve školském 
obvodu základní školy ve Strakonicích v předloženém znění. 
 
7. Finanční příspěvek – TJ ČZ Strakonice – atletický oddíl       
Usnesení č. 0110/2010 (5/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč TJ ČZ Strakonice – atletickému oddílu (Tereze 
Plačkové a Ondřeji Marienkovi) jako ocenění mimořádných sportovních úspěchů kolektivů  
a jednotlivců. Příspěvek bude vyplacen z organizace 1333.  
 
8. Počty otevíraných 1. tříd pro školní rok 2011/2012        
Usnesení č. 0111/2010 (5/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s otevřením maximálně následujícího počtu 1. tříd a počtu žáků v těchto třídách pro školní rok 2011/2012: 

- ZŠ F.L.Čelakovského  3 třídy/25 žáků 
- ZŠ J. z Poděbrad   2 třídy/25 žáků 
- ZŠ Dukelská   4 třídy/25 žáků 
- ZŠ Povážská   2 třídy/25 žáků 

 
9. Majetkové záležitosti           
 
1) Žádost o povolení uložit kabelové vedení NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
358/4 v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Za stínadly – parc. č. 1408/1 - kabel 
NN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Elektrostav Strakonice s.r.o., Písecká 283, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0112/2010 (5/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelového vedení NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 358/4 v k.ú. 
Strakonice v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Za stínadly – parc. č. 1408/1 - kabel NN“.  
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 358/4 v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou   
„Strakonice – Za stínadly – parc. č. 1408/1 - kabel NN“, 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 358/4 v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou   „Strakonice – Za stínadly – 
parc. č. 1408/1 - kabel NN“. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
 
1) Uvolněná bytová jednotka 2+0, č.b. 020, Leknínová 1392, Strakonice 
Usnesení č. 0113/2010 (5/10a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+0 (68,10 m2), č.b. 020, ve 3. patře domu č.p. 1392, ul. 
Leknínová s paní Danou Šíslovou, Strakonice za předpokladu, že paní Šíslová  bude splňovat podmínky 
nařízení vlády č. 146/2003 Sb. (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). 
II. Pověřuje 
starostu města podepsáním předmětné smlouvy.  
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10. TS – bytové záležitosti           
 
1.Revokace usnesení RM č. 4602/2010(147/11) – výpověď z nájmu bytu (Sivák Julius) 
Usnesení č. 0114/2010 (5/13) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
revokovat usnesení RM 4602/2010(147/11), netrvat na výpovědi nájmu z bytu Sivákovi Juliovi, bytem 
Strakonice 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.ve spolupráci s majetkovým odborem města Strakonice s jmenovaným 
sepsat novou nájemní smlouvu a to na dobu 6 měsíců s tím, že pokud budou plněny podmínky nájemní 
smlouvy, tato se automaticky prodlužuje o další půl rok. Při neplnění podmínek nájemní smlouvy tuto 
neprodloužit. Po skončení doby nájmu nájemci nepřísluší jakákoliv náhrada.  
 
2.Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá (Voldřich František) 
Usnesení č. 0115/2010 (5/13) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu na byt – nájem doba určitá Františkovi Voldřichovi, Strakonice,  
č.b. 002 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, I. kategorie, v 1. patře domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nevyklizení bytu tj. do 31.1.2011, učinit potřebná opatření 
k podání návrhu na vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
11. Smlouva o dílo na vypracování žádosti o dotaci  z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad  na projekt „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice  – III. etapa“    
Usnesení č. 0116/2010 (5/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 2 – 
Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory 2.2 – Rozvojové projekty spádových center na projekt 
„Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III. etapa“ 
II. Rozhodla 
zadat bez výběrového řízení, a to s ohledem na dlouhodobou úspěšnou spolupráci, vypracování žádosti o 
dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále jen ROP JZ), Prioritní osa 2, Oblast 
podpory 2.2 – Rozvojové projekty spádových center na projekt „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice 
– III. etapa“  Mgr. Heleně Kosové, 370 05 České Budějovice. Cena díla je 372.000,- Kč (včetně 20% DPH), 
termín ukončení díla je 18.3.2011. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo na vypracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad (dále jen ROP JZ), Prioritní osa 2, Oblast podpory 2.2 – Rozvojové projekty spádových center na 
projekt „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III. etapa“ s Mgr. Helenou Kosovou, K. Chocholy 
1255/13, 370 05 České Budějovice. Cena díla je 372.000,- Kč (včetně 20% DPH), termín ukončení díla je 
18.3.2011. 
Finanční částka ve výši 372.000,- Kč 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 
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12. Zadání veřejné zakázky na poskytovatele kontokorentního nebo jemu obdobného úvěru                
Usnesení č. 0117/2010 (5/15) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
na základě usnesení ZM č.  ze dne 15. 12. 2010 zaslat výzvu na podání nabídky v souvislosti se zajištěním 
výběrového řízení dle § 38 (zjednodušené podlimitní řízení) zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění na 
realizaci služby poskytnutí kontokorentního nebo jemu obdobného úvěru ve výši do 150 000 000,- Kč za 
podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto peněžním ústavům: 
1. Česká spořitelna, a.s., pobočka Strakonice, Velké náměstí 55 
2. Československá obchodní banka, a.s., pobočka Strakonice, ul. Lidická 514 
3. GE Money Bank, a.s., pobočka Strakonice, Palackého náměstí 1090 
4. Komerční banka, a.s., pobočka Strakonice, ul. Na Stráži 270 
5. Raiffeisenbank, a.s., pobočka Písek, Velké náměstí 116 
II. Jmenuje 
členy hodnotící komise:  náhradníky členů hodnotící komise: 
1. Ing. Pavel Vondrys    1. Ing. Pavel Pavel 
2. Ing. Jitka Šochmanová   2. p. Dana Dubová 
3. Ing. Luděk Joza    3. p. Eva Rabová 
4. p. Vaňková     4. Ing. Eva Jankovcová 
5. Ing. Věra Samková    5. Ing. Jitka Pelešková 
hlas poradní: 
JUDr. Eva Dlouhá 
III. Ukládá 
vedoucí odboru finančního zajistit plnění veškerých úkolů při zadání této veřejné zakázky 
 
13. Kronika města za rok 2006 
Usnesení č. 0118/2010 (5/17) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s vyplacením odměn kronikářům Mgr. Josefu Samcovi a PhDr. Miroslavu Špeciánovi za zápis do kroniky 
města Strakonice za rok 2006. 
 
14. Dodatek č.3 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro 
cestovní pasy se  strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji“ 
Usnesení č. 0119/2010 (5/18) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 3 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro 
cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji“ uzavřené mezi městem 
Strakonice a Státní tiskárnou cenin, státní podnik, Růžová 6, Praha 1, IČ 00001279 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č. 3 ke  smlouvě 
 
15. Pověření členů ZM přijímáním prohlášení snoubenců o uzavření manželství a užívání závěsného 
odznaku  
Usnesení č. 0120/2010 (5/19) 
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
 všechny členy zastupitelstva města zvolené pro toto volební období (vyjma starosty  a místostarostů, kteří 
jsou  určeni  ze zákona),  přijímáním prohlášení snoubenců o uzavření manželství při občanském sňatku dle 
ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb. o rodině v platném znění. 
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II. Stanovuje  
právo užívání závěsného odznaku starosty se státním znakem  pro místostarosty  PhDr. Ivanu Říhovou a 
Ing. Pavla Pavla a pověřené členy městského zastupitelstva, kteří budou přijímat prohlášení o uzavření 
manželství a při provádění ostatních občanských obřadů. 
 
16. Platové výměry ředitelů ZŠ a MŠ zřizovaných městem od 1. ledna 2011    
Usnesení č. 0121/2010 (5/21) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
platové výměry ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice, které jsou 
samostatnou přílohou materiálu uloženou na odboru školství a cestovního ruchu, od 1.1.2011. 
II. Ukládá  
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 
17. Harmonogram postupu rozdělení majetku, práv a závazků ZŠ a MŠ Strakonice, Povážská 263, 
v souvislosti s rozdělením příspěvkové organizace na dva samostatné právní subjekty.     
Usnesení č. 0122/2010 (5/22) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
Harmonogram postupu rozdělení majetku, práv a závazků ZŠ a MŠ Strakonice, Povážská 263, v souvislosti 
s rozdělením příspěvkové organizace na dva samostatné právní subjekty od 1. ledna 2011, včetně 
předávacího protokolu, které jsou samostatnými přílohami materiálu uloženými na odboru školství a 
cestovního ruchu. 
II. Ukládá  
ZŠ Povážská Strakonice a MŠ Strakonice, Šumavská 264 postupovat v souladu se schválenými dokumenty. 
  
18. Zpravodaj města – odvolání redakční rady a jmenování nové redakční rady             
Usnesení č. 0123/2010  
Rada města po projednání 
I. Odvolává 
stávající členy redakční rady Zpravodaje města. 
II. Jmenuje 
členy redakční rady Zpravodaje města ve složení: 
předseda: Mgr. Ivana Parkosová, členové: PhDr. Marie Kotlíková a Mgr. Marie Kutheilová. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                               PhDr. Ivana Říhová 
       starosta                                     místostarostka                       


