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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 7. jednání Rady města Strakonice 

konaného 19. ledna 2011 v kanceláři starosty 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:     6 členů RM :  

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

 
Omluveni:   Ing. Vondrys - starosta 
 
Program: 
1. „Systém shromažďování a svozu bioodpadů ve Strakonicích“- podání žádosti  a pověření k jednání se 
SFŽP ČR                  Usnesení č. 0140/2011  
2. Projekt „Moderní lanové hřiště pro mládež, Strakonice“ – spolufinancování projektu z prostředků města            

        Usnesení č. 0141/2011  
3.  Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Modernizace ZŠ  
F.L.Čelakovského, Strakonice"   

        Usnesení č. 0142/2011  
4.  Snížení poplatku ze vstupného                       

        Usnesení č. 0143/2011  
5. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006                              

        Usnesení č. 0144/2011  
6. MěÚSS:  A/ Ubytování v AD                     

       Usnesení č. 0145/2011  
B/ Ukončení ubytování v AD                      

            Usnesení č. 0146/2011  
C/ Ukončení ubytování v AD                     

       Usnesení č. 0147/2011  
D/ Prodloužení ubytování  v AD                   

        Usnesení č. 0148/2011  
7. Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti - evidence obyvatel /Strunkovice nad Volyňkou/ 

        Usnesení č. 0149/2011  
8. Přidělení bytu v DPS Jezerní 1281,  Strakonice         

        Usnesení č. 0150/2011  
9. Odpis pohledávky na podrozvahový účet města                         

        Usnesení č. 0151/2011  
10. Projekt „Navazující intervenční program prevence kriminality města Strakonice“- podání žádosti o grant             

        Usnesení č. 0152/2011  
11. Vlajka pro Tibet 

        Usnesení č. 0153/2011  
12.  Majetkové záležitosti                       

            Usnesení č. 0154/2011 – 0160/2011    
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13. Zápis z 1. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch   

        Usnesení č. 0161/2011  
Zahájení:  
7. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Pavel v 15:42 v kanceláři starosty.  
S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a 
odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. „Systém shromažďování a svozu bioodpadů ve Strakonicích“- podání žádosti  a pověření k jednání 
se SFŽP ČR                                     
Usnesení č. 0140/2011 (7/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Systém shromažďování a svozu bioodpadů ve  
Strakonicích“ do Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a 
odstraňování starých ekologických zátěží, Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady. 
II. Pověřuje 
místostarostu města Ing. Pavla Pavla jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti 
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Systém shromažďování a svozu bioodpadů ve 
Strakonicích“ do Operačního programu životní prostředí, Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a 
odstraňování starých ekologických zátěží, Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady. 

 
2. Projekt „Moderní lanové hřiště pro mládež, Strakonice“ – spolufinancování projektu z prostředků města           
Usnesení č. 0141/2011 (7/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o nadační příspěvek NADACE ČEZ do Grantového programu Oranžové hřiště pro rok 
2011 – na projekt „Moderní lanové hřiště pro mládež, Strakonice“ 
II. Souhlasí 
v případě získání nadačního příspěvku z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků v 
potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2011 na spolufinancování realizace projektu „Moderní 
lanové hřiště pro mládež, Strakonice“  
 
3.  Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Modernizace ZŠ  
F.L.Čelakovského, Strakonice"       
Usnesení č. 0142/2011 (7/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad na projekt "Modernizace ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice" (reg. číslo projektu: 
CZ.1.14/2.4.00/05.01520) mezi Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a Regionální radou 
regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice. Dotace se poskytuje ve 
výši 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 20.905.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy  
 
4.  Snížení poplatku ze vstupného                       
Usnesení č. 0143/2011 (7/5) 
I. Nesouhlasí 
se snížením poplatku ze vstupného na rok 2010 z důvodu rekonstrukce Velkého náměstí v provozovně bar 
Žlutá opice, Lidická 166, Strakonice. 
5. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006                              
Usnesení č. 0144/2011 (7/6) 
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 
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a) 29. 1. 2011 – diskotéka RadioNet– Sokolovna Strakonice - Na Stráži 340, pořádá Stanislav Poláček, 
387 51 Štěkeň – od 22:00 hod. do 4:00 hod. následujícího dne 
b) 11. 2. 2011 – živá hudba – Maturitní ples – Sokolovna Strakonice - Na Stráži 340 – pořádá Nadační 
fond VOŠ a SPŠ Volyně, Resslova 440, 387 01 Volyně – od 22:00 hod. do 3:00 hod. následujícího dne. 
c) 18. 2. 2011 – živá hudba – Rybářský ples – Sokolovna Strakonice - Na Stráži 340 – pořádá Klub 
sportovních rybářů ČTU, Máchova 902, 386 01 Strakonice – od 22:00 hod. do 3:00 následujícího dne.  
d) 25. 2. 2011 – živá hudba – Ples technických služeb – Sokolovna Strakonice - Na Stráži 340 – pořádá 
Základní organizace Odb. svazu UNIOS, záv. výbor, Technické služby města, Raisova 274, 386 01 
Strakonice – od 20:00 hod. – 3:00 hod. následujícího dne 
 
7. MěÚSS:   
A/ Ubytování v AD                       
Usnesení č. 0145/2011 (7/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Miroslava Kakaše v období od 29.12.2010 do 31.3.2011 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 29.12.2010 do 31.3.2011  
III. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence 
 
B/ Ukončení ubytování v AD                      
Usnesení č. 0146/2011 (7/7) 
Rada města po projednání 
I. Rozhoduje 
o ukončení ubytování v Azylovém domě pana Milana Demetera ke dni 18.1.2011 
o ukončení ubytování v Azylovém domě pana Miroslava Kakaše ke dni 18.1.2011 
   
C/ Ukončení ubytování v AD                      
Usnesení č. 0147/2011 (7/8) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
ukončení ubytování v Azylovém domě paní Jitky Fialové, pana Milana Hrdiny, paní Lenky Mentlíkové, 
pana Jiřího Kuny, paní Blanky Kudráčové, pana Jaroslava Škorpila, pana Dezidéra Kukuricy 
   
D/ Prodloužení ubytování  v AD                   
Usnesení č. 0148/2011 (7/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě paní Jitky Pánkové, pana Jana Bledého, na dobu určitou od 
1.2. do 31.3.2011 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na dobu určitou od 
1.2. do 31.3.2011 
III. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence 
7. Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti evidence obyvatel /Strunkovice nad 
Volyňkou/   
Usnesení č. 0149/2011 (7/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti   uzavřené mezi městem Strakonice  a  
Obcí Strunkovice nad Volyňkou, IČO 00667854 zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Filipem, jejímž 
předmětem je zápis údajů do informačního systému  evidence obyvatel – zákon č.133/2000 Sb. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy  
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8. Přidělení bytu v DPS Jezerní 1281,  Strakonice         
Usnesení č. 0150/2011 (7/13) 
Rada města po projednání 
I. Ruší  
usnesení č 0101/2010 ze dne 22.prosince 2010  
II. Souhlasí  
s přidělením bytu o velikosti 1+0, číslo 017 v Domě s pečovatelskou službou, Jezerní 1281, Strakonice, paní  
Vandě Liškové, Strakonice 
III. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválené usnesení 
 
9. Odpis pohledávky na podrozvahový účet města                         
Usnesení č. 0151/2011 (7/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s odpisem pohledávky, týkající se bytové jednotky č. 10 v domě č. 404 v ul. Nádražní (nájemce Zdeněk 
Lopatka) ve výši 58 894,- Kč na podrozvahový účet města. 
 
10. Projekt „Navazující intervenční program prevence kriminality města Strakonice“- podání žádosti o grant            
Usnesení č. 0152/2011 (7/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Krajského programu prevence kriminality Jihočeského kraje v roce 2011 na 
projekt „Navazující intervenční program prevence kriminality města Strakonice“ 

 
11. Vlajka pro Tibet 
Usnesení č. 0153/2011 (7/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyvěšením Tibetské vlajky dne 10.3.2011 na hlavní budově MěÚ („Vlajka pro Tibet“) 
II. Ukládá 
kanceláři tajemníka – oddělní správní vyvěsit výše uvedenou vlajku 
 
12.  Majetkové záležitosti                       
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1) Žádost Ing. Kadochové – vedoucí  bfz  v Jihočeském kraji  
Usnesení č. 0154/2011 (7/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
pronájem nebytových prostorů v objektu Máchova 1113, Strakonice, jehož nájemcem byla od 1.8.2009 do 
31.7.2010 spol. bfz – vzdělávací akademie s.r.o., se sídlem Provaznická 425/16, Cheb, třetí osobě a sice 
spol. bfz o.p.s., která byla nájemcem uvedených prostorů v období od 1.1.2009 do 31.7.2009, a pořádala  
v těchto prostorách vzdělávací aktivity grantového projektu ROSA. 
 
2) Pronájem garážového  stání v bytovém domě  čp. 1392 v  ul. Leknínová ve Strakonicích 
Usnesení č. 0155/2011 (7/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání v bytovém  domě  č.p. 1392 v  ul. Leknínová 
ve Strakonicích s následující žadatelkou  za níže uvedených podmínek: 
- paní Ing. Anna Spanyo, 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.   
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3)  Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku  města Strakonice 
p.č. dle KN 1272/20 a 545/6 vše v  k.ú. Strakonice v souvislosti s vybudováním kanalizační přípojky 
pro objekt Zahradní centrum na pozemku p.č. dle KN 545/3 v k.ú. Strakonice 
Žadatel: Miroslav Kotr č, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0156/2011 (7/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1272/20 a 545/6 vše 
v k.ú.Strakonice v souvislosti s vybudováním kanalizační přípojky pro objekt Zahradní centrum na pozemku 
p.č. dle KN 545/3 v k.ú. Strakonice,  dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
4)  Informace  o připravovaných akcích : „Protipovodňová opatření města Strakonice“, „Páteřní 
cyklostezka Strakonice“ 
Usnesení č. 0157/2011 (7/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o stavu a přípravě realizace stavby: „Protipovodňové opatření města Strakonice“ a dále navazující 
stavby: „Páteřní cyklostezka, Strakonice“. 
 
5) Žádost paní Mgr. Yvetty Hrabákové – vyúčtování nákladů za topení v OD Maják. 
Usnesení č. 0158/2011 (7/3) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uhrazením faktury č. 10007, vystavené 27.4.2010 ve výši 21.794,- Kč za náklady spojené s vytápěním OD 
Maják za období roku 2009. 
II. Nesouhlasí 
s uzavřením „Smlouvy o poskytování služeb – zajištění topení v OD Maják, Velké náměstí 141, Strakonice“ 
ve znění navrhovaném Mgr. Hrabákovou 
III. Doporu čuje  
uzavření dohody na  zajištění obsluhy a údržby předmětné výměníkové stanice pro vytápění  OD Maják, 
Velké náměstí 141, Strakonice dle návrhu předloženého majetkovým odborem. 

 
1) Dodatky ke stávajícím nájemním smlouvám – bytové domy Jezárka 
Usnesení č. 0159/2011 (7/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
uzavřením dodatků k NS v bytových domech č.p. 1391 a 1392 ul. Leknínová, přičemž předmětem dodatku 
bude stanovení podmínky, že pronajatý byt nebo jeho část nemůže nájemce přenechat jinému do podnájmu 
(tzn. v případě, že nájemce požádá pronajímatele o souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu, nebude mu 
udělen. (ust. §4 odst. f) nařízení vlády č. 146/2003 Sb.). 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných dodatků 
 
2) Žádost o povolení uložit kabel VN a NN do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
1190/16 a 1194/2 v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou „Strakonice, Kání Vrch – VN, TS, 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 – projektová kancelář elektro  
Usnesení č. 0160/2011 (7/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vybudováním nové trafostanice a uložením kabelů VN, NN a do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 1190/16 a 1194/2 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou  „Strakonice, Kání Vrch – VN, TS, 
NN“.  
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II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1190/16 a 1194/2 vše v k.ú. Strakonice 
v souvislosti se stavbou  „Strakonice, Kání Vrch – VN, TS, NN“. Věcné břemeno se zřizuje částkou 1,- Kč 
+ DPH ve výši 20%. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do  pozemků v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 1190/16 a 1194/2 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou  „Strakonice, 
Kání Vrch – VN, TS, NN“. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
13. Zápis z 1. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch   
Usnesení č. 0161/2011 (7/11) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 11. ledna 2011. 
II. Souhlasí  
s úpravou Pravidel pro poskytování neinvestičních transferů (příspěvků) na kulturní činnost  schválených 
usnesením č. 381/2007 dne s účinností od 21. 2. 2007 tak, že:  
v čl.V., odst.1) bude termín 30. dubna nahrazen termínem 31. března.  
III. Souhlasí   
s realizací a vyúčtováním akcí zahájených v roce 2010 – vydání publikace Jan III. z Rožmberka, řečený 
Strakonický  a Taneční soutěže pod vánočním stromem v roce 2011.  
IV. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč  2.000,- Sdružení hasičů ČMS – okres Strakonice, Podsrpenská 438, 
Strakonice na  uspořádání literárně výtvarné soutěže  Požární ochrana očima dětí.  
V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč  5.000,- DDM Strakonice, Na Ohradě 417, Strakonice na uspořádání 
akcí v období únor – červen 2011.  
VI. Nesouhlasí  
s poskytnutím příspěvku Mateřskému centru Beruška Strakonice, o. s., Bezděkovská 216, Strakonice  na 
uspořádání Maškarního karnevalu 30. 1. 2010 v MěDK. 
VII. Bere na vědomí 
vhodnost zapracování vánočního stromu jako součást nové vánoční výzdoby zrekonstruovaného Velkého 
náměstí. 
VIII. Bere na vědomí 
potřebu urychleně řešit průjezd cyklistů strakonickým hradem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel          PhDr. Ivana Říhová 
  místostarosta                  místostarostka                     


