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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  8. jednání Rady města Strakonice 

konaného 26. ledna 2011 v kanceláři starosty 
 

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

Ing. Vondrys - starosta  
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 

 
 
Program: 

  
1. Zrušení Směrnice pro hospodaření s majetkem z r. 2001 a odsouhlasení nové Směrnice pro hospodaření  
s majetkem města Strakonice, který je ve správě MěÚ Strakonice a Městské policie Strakonice 

        Usnesení č. 0162/2011            
2. Majetkové záležitosti 

            Usnesení č. 0163/2011 – 0166/2011  
3. Dodatek č. 2 Smlouvy č. 03/S/170/034/JČ/10 o převodu práv k užití díla uzavřené s Českou centrálou  
cestovního ruchu – CzechTourism 

        Usnesení č. 0167/2011 
4. Prodloužení objednávky tří samostatných spojů MHD Strakonice 
                             Usnesení č. 0168/2011  
5. TS - vybudování balkónů v  domě Společenství vlastníků bytových jednotek   s bytovou jednotkou ve  
vlastnictví    města Strakonice 
                     Usnesení č. 0169/2011  
6. Zátoň - likvidace odpadu na rekreační chatě MěÚ pro rok 2011  
                  Usnesení č. 0170/2011  
7. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 

        Usnesení č. 0171/2011 
8. Osobní příplatek ředitelky Mateřské školy Strakonice, Šumavská 264 

         Usnesení č. 0172/2011  
             

         
 

 
 
 
 
Zahájení:  
8. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:35 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. Zrušení Směrnice pro hospodaření s majetkem z r. 2001 a odsouhlasení nové Směrnice pro 
hospodaření s majetkem města Strakonice, který je ve správě MěÚ Strakonice a Městské policie 
Strakonice 
Usnesení č. 0162/2011 (8/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
novou Směrnici pro hospodaření s majetkem města Strakonice, který je ve správě MěÚ Strakonice a 
Městské policie Strakonice s platností od 1.2.2011 
II. Ukládá 
všem zaměstnancům MěÚ Strakonice  a Městské policie Strakonice seznámit se s obsahem Směrnice pro 
hospodaření s majetkem a dodržovat postupy v ní uvedené  

 
2.  Majetkové záležitosti                       
 
1) Směrnice pro hospodaření s majetkem města Strakonice, který je ve správě příspěvkových 
organizací města  Strakonice 
Usnesení č. 0163/2011 (8/2) 
Rada města po projednání 
I. Ruší  
platnost Směrnice pro hospodaření s majetkem města Strakonice schválené dne 16.5.2001 pod č. usn. 
545/2001 
II. Schvaluje 
novou Směrnici pro hospodaření s majetkem města Strakonice, který je ve správě příspěvkových organizací, 
jejichž zřizovatelem je město Strakonice s platností od 1.2.2011. 
III. Ukládá 
všem ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Strakonice,  zajistit 
dodržování výše uvedené směrnice v příslušných organizacích.   
 
1) Uvolněná bytová jednotka 1+1, č.b. 024, Leknínová 1391, Strakonice 
Usnesení č. 0164/2011 (8/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (63,91 m2), č.b. 024, ve 3. patře domu č.p. 1391, ul. 
Leknínová s paní Svitlanu Yakubchyk, Strakonice, za předpokladu, že paní Yakubchyk bude splňovat 
podmínky nařízení vlády č. 146/2003 Sb. (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). 
II. Pověřuje 
starostu města podepsáním předmětné smlouvy.  

 
2) Uvolněná bytová jednotka 2+1, č.b. 008, Husova 800, Strakonice 
Usnesení č. 0165/2011 (8/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+1 (63,96 m2), č.b. 008, ve 3. patře domu č.p. 800, ul. 
Husova s paní Ivanou Brožovou, Strakonice II, za předpokladu, že paní Brožová bude splňovat podmínky 
nařízení vlády č. 146/2003 Sb. (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). 
II. Pověřuje 
starostu města podepsáním předmětné smlouvy.  
 
3) Uvolněná bytová jednotka 2+1, č.b. 001, Podsrp 30, Strakonice 
Usnesení č. 0166/2011 (8/2a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o volné bytové jednotce č. 001 v domě č.p. 30 Podsrp, která se nachází v areálu bývalé školy. 
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3. Dodatek č. 2 Smlouvy č. 03/S/170/034/JČ/10 o převodu práv k užití díla uzavřené s Českou 
centrálou cestovního ruchu – CzechTourism 
Usnesení č. 0167/2011 (8/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy č. 03/S/170/034/JČ/10 o převodu práv k užití díla uzavřené s Českou 
centrálou cestovního ruchu – CzechTourism, Vinohradská 46, 120 41  Praha 2. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č. 2 v předloženém znění. 
 
4. Prodloužení objednávky tří samostatných spojů MHD Strakonice 
Usnesení č. 0168/2011 (8/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením objednávky na dva školní autobusy pro ranní a jednoho pro odpolední přepravu žáků ZŠ a 
MŠ Povážská do budovy Lidická a zpět v termínu od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011 ve dnech školního 
vyučování, autobusy jsou určeny pouze pro potřeby školy, spoje nejsou zveřejněny v jízdních řádech a žáci 
nehradí jízdné. Sazba za přepravu činí 34 Kč/1 km + 20% DPH, tj. 40,80 Kč včetně DPH/1 km, fakturace 
jednou za měsíc. Bude hrazeno z rozpočtu na městskou hromadnou dopravu. 
 
5. TS - vybudování balkónů v  domě Společenství vlastníků bytových jednotek   s bytovou jednotkou 
ve  vlastnictví    města Strakonice 
Usnesení č. 0169/2011 (8/5) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí 
s vybudováním balkónů v domě čp.76, ul.Bezděkovská, Strakonice a úhradou nákladů za vybudování 
balkónu v bytě v majetku města Strakonice v předpokládané výši do 36.000 Kč včetně DPH. Částka bude 
hrazena z rozpočtu na údržbu a opravy bytového fondu. 
 
6. Zátoň -  likvidace odpadu na rekreační chatě  MěÚ pro rok 2011  
Usnesení č. 0170/2011 (8/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č. 12/2011 dle ust. § 17 odst. 5 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech mezi městem 
Strakonice a  obcí Horní Vltavice, 384 91 Horní Vltavice č.p. 80, IČ 00250422, jejímž předmětem je 
likvidace odpadu na rekreační chatě v Zátoni za celkovou částku 2.700,- Kč včetně 20% DPH  pro rok 2011. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
7. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 
Usnesení č. 0171/2011 (8/7) 
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) 4. 3. 2011 – Maturitní ples – taneční hudba, živá hudba - Městský dům kultury Strakonice - pořádá 
Střední škola řemesel a služeb Strakonice, Zvolenská 934, 386 01 Strakonice - od 22:00 hod. do 3:00 hod. 
následujícího dne. 
b) 18. 2. 2011 – Ples - živá hudba - Městský dům kultury Strakonice - pořádá Měšťanský pivovar 
Strakonice, a. s., Podskalská 324, 386 01 Strakonice - od 22:00 hod. do 3:00 hod následujícího dne. 
 
8. Osobní příplatek ředitelky Mateřské školy Strakonice, Šumavská 264 
Usnesení č. 0172/2011 (8/8) 
Rada města po projednání 
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I. Schvaluje 
osobní příplatek p. Naděždě Tesařové, ředitelce MŠ Strakonice, Šumavská 264, dle přílohy uložené na 
odboru školství a cestovního ruchu. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys             Ing. Pavel Pavel 
      starosta                  místostarosta 
                      


