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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  19. jednání Rady města Strakonice 
konaného 20. dubna 2011 v kanceláři starosty 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Omluveni:   Mgr. Pavelka 
 

Program: 
 
1. Majetkové záležitosti 
                                Usnesení č. 0479/2011 – 0485/2011 
2. TS - aktualizace plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2011 

        Usnesení č. 0486/2011 
3. Zápis z 2. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 

        Usnesení č. 0487/2011 
4. Výstava fotografií - záštita starosty města (Šmidingerova knihovna) 

        Usnesení č. 0488/2011 
5. Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

        Usnesení č. 0489/2011 
6. MěÚSS – nákup dodávkového služebního vozu pro potřeby pečovatelské služby 
                             Usnesení č. 0490/2011 
7. Projekt „Navazující intervenční program prevence kriminality města Strakonice“- podání žádosti o grant  
                             Usnesení č. 0491/2011 
8. Konkursní řízení na pracovní místo ředitele VOŠ a SPŠ Strakonice  
                             Usnesení č. 0492/2011 
9. Záštita starosty města Strakonice a užití znaku města – Festival česky a německy hovořící mládeže 
                             Usnesení č. 0493/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
19. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:33 v kanceláři starosty.  
S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a 
odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Majetkové záležitosti 
 
1) Parkování a MHD Velké náměstí 
Usnesení č. 0479/2011 (19/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zrušením parkovacích ploch na Velkém náměstí, v úseku od křižovatky s ul. Na Stráži směrem ke 
křižovatce s ul. Hrnčířská, v úseku mezi 1. až 4. stromem.  
II. Souhlasí 
s opětovným provozem MHD na Velkém náměstí a s umístěním zastávky MHD pod lékárnou -  č.p. 222 a u 
drogerie Schlecker – č.p. 142 za následujících podmínek:  
- pro linky projíždějící  Velkým náměstím bude ČSAD STTRANS a.s. užívat menší autobus o velikosti cca 
10 m. Trasa by směřovala do ulice Bavorova s výjimkou jízdy v protisměru jednosměrné ulice.  

 
2) Zajištění zadávacích řízení – JŘBU dle zákona č. 137/2006 Sb. v souvislosti s řešením víceprací při 
opravách a investicích města 
Usnesení č. 0480/2011 (19/1) 
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru, a to po dobu platnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
zajištěním zadávacích řízení – jednací řízení bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb., v rámci staveb 
města v souvislosti s řešením víceprací v rámci změnových listů realizace díla. Jednotlivé vícepráce budou 
průběžně předkládány Radě města Strakonice k projednání v rámci uzavírání jednotlivých dodatků ke 
smlouvě o dílo. 
 
3)  ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace zadávací dokumentace stavby – svazek 1,2,3,4,5 
Usnesení č. 0481/2011 (19/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přímým zadáním a následným uzavřením smlouvy o dílo se společností HYDROPROJEKT CZ, a.s., 
ústředí Praha, Táborská 31, Praha 4. Předmětem plnění je návrh a projednání zadávací dokumentace (svazek 
1), obchodních podmínek (svazek 2) a dále aktualizace zadávací dokumentace, tzn. projektové dokumentace 
(svazek 3), technické specifikace (svazek 4) a dále vypracování  výkazu výměr (svazek 5) v souvislosti 
s přípravou realizace stavby: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ a následné projednání 
s poskytovatelem finančních prostředků – Operační program Životního prostředí. Cena díla je stanovena dle 
upravené nabídky ze dne 11.4.2011 do výše 1.500.000,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo. 
 
1) Dodatek č. 3 k dohodě o uložení inženýrských sítí 2004 – 694 v souvislosti s realizací stavby 
„Mut ěnice – odkanalizování obce“ 
Žadatel: Obec Mutěnice, Mutěnice, 386 01 Strakonice  
Usnesení č. 0482/2011 (19/1a) 
Rada města po projednání  v souvislosti s realizací stavby „Mutěnice – odkanalizování obce“ 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.3 k dohodě o uložení inženýrských sítí s obcí Mutěnice. Předmětem tohoto 
dodatku je rozšíření předmětu dohody o uložení vodovodního řadu PE 90 na pozemku p.č.dle KN 
563/4 v k.ú. Nové Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č 3.      
 
2) Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, Strakonice 
Usnesení č. 0483/2011 (19/1a) 
Rada města po projednání 
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I. Revokuje  
usnesení 0014/2010 ze dne 24.11.2010 
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 hodnotícími kriterii jsou: 
Kriterium č.1 - Výše nabídkové ceny vč. DPH  (váha kriteria 70%). 
Kriterium č.2 - Procentuelní navýšení bankovní záruky za řádné provedení zakázky  (váha kriteria 20%). 
Kriterium č.3 - Procentuelní navýšení bankovní záruky za odstranění vad v záruční době (váha kriteria 
10%). 
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  
 
3) Stavba „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“ - informace 
Usnesení č. 0484/2011 (19/1a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
následující informaci o stavbě Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice: V souvislosti s realizací stavby 
byl narušen stávající neevidovaný sklep v minulosti zbouraného domu, sklep se dnes nachází pod stávající 
ulicí Hrnčířská. Bylo zjištěno, že v cca 70. letech minulého století byly zbourány objekty na západní straně 
ul. Hrnčířská, přičemž sklepy zde nebyly zasypány a ulice byla rozšířena západním směrem (nad sklepy). 
Odkrytý podzemní prostor rozměru cca 2 x 3 m navazuje na další sklepní prostory a je vysekán ve skále. 
Dle přizvaného archeologa je sklep součástí složitějšího systému složeného minimálně ze 3 místností, výplň 
narušené části sklepa lze na základě archeologických nálezů datovat na přelom 19. a 20. století. Na základě 
doporučení archeologa bude narušená část po zaměření, zdokumentování a dozdění otvoru v dělící stěně 
znovu zasypána vhodnou zeminou hutněnou po vrstvách, do nenarušených částí sklepního systému se 
nebude zasahovat. Nad  místem s narušeným a zasypaným sklepem bude navržená vrstva KZC doplněna 
výztužnou ocelovou. 
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1) Převod pozemků v lokalitě „Železniční stanice Strakonice“   
Usnesení č. 0485/2011 (19/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s převodem  části pozemku p.č.1066/3 o výměře cca  7 200 m

2
, pozemku p.č.st. 397  o výměře  

395 m
 2 

se stavbou č.p 319, pozemku p.č. 1109/2 o výměře 291 m
2
, pozemků p.č.st. 2933 až p.č. st.2956 a 

p.č.st.2961 až p.č.st. 2977 o celkové výměře 747 m
2
, pozemku p.č.st. 3906 o výměře 263 m

2
 se stavbou bez 

č.p. a pozemku  p.č.st. 430 o výměře 1007 m
2
  se   stavbou   č.p. 337 ,  vše v  k.ú. Strakonice od Českých 

drah, a.s. se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, Nové Město za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem za podmínky, že ČD, a.s. budou mít  na veškeré budovy s  č.p. a stavby bez č.p. na těchto 
pozemcích vydán demoliční výměr.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
2. TS - aktualizace plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2011 
Usnesení č. 0486/2011 (19/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přesunutím akcí, které se týkají domu čp.47, Velké Náměstí, Strakonice, (výměna dřevěných oken a dveří 
a oprava fasády), do plánu oprav a údržby bytového fondu roku 2012. Nevyčerpaná částka bude odvedena 
v hospodářském výsledku za rok 2011 na účet  města Strakonice. 
II. Souhlasí 
s realizací s náhradní akce a s jejím dodatečným zařazením do plánu oprav a údržby bytového fondu roku 
2011: výměna 4 ks oken v bytě v majetku města Strakonice, který se nachází v budově čp.512, ul. Na 
Křemelce (zimní stadion) Strakonice. Maximální částka za  tuto výměnu oken bude činit do 64.000 Kč, 
včetně DPH. Tato částka bude hrazena z rozpočtu na údržbu a opravy bytového fondu. 
 
3. Zápis z 2. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
Usnesení č. 0487/2011 (19/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 4. dubna 2011. 
II. Souhlasí 
s rozdělením finančních prostředků na podporu kultury v roce 2011: Kč 193 000,- na činnost,  Kč 77 000,-  
na akce a projekty a Kč 30 000,-  na významné úspěchy.  
III. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvků na činnost v oblasti kultury následujícím žadatelům v uvedené výši:  
Skupina historického šermu Vendetta, Strakonice     Kč 8 000,- 
Skupina historického šermu  Markýz ze Strakonic     Kč 8 000,- 
Divadelní soubor Čelakovský Strakonice      Kč 25 000,- 
Loutková scéna Radost, Strakonice       Kč 20 000,- 
Mladá dudácká muzika, Strakonice       Kč 7 000,- 
Pauza (country skupina), Strakonice       Kč 5 000,- 
Nadační fond Gymnázia Strakonice, Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice  Kč 10 000,- 
Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice       Kč 30 000,- 
Dětský folklorní soubor Prácheňáček Strakonice     Kč 25 000,- 
Taneční skupina Rozálie Strakonice        Kč 9 000,- 
RM dance studio, Radka Nováková, Strakonice      Kč 10 000,- 
Jednota K. H. Borovského, Strakonice       Kč 3 000,- 
DDM Strakonice – taneční kroužek Illknees      Kč 8 000,-  
Taneční klub TWIST Strakonice       Kč 5 000,-  
Nektarka dechová kapela, Strakonice       Kč 20 000,- 
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IV. Nesouhlasí   
s poskytnutím příspěvku na dětská loutková představení Václavu Běhavému, Pole 26, Blatná.  
V. Upravuje  
usnesení č. 4798/2010 bod č. IV a to tak, že výše příspěvku se mění na částku 1731,- Kč Mateřskému centru 
Beruška Strakonice, o.s., Bezděkovská 216, Strakonice na akci k 5. výročí založení dne 17. 9. 2010 a 
vrácením částky  Kč 1 269,- na účet města Strakonice.  
VI. Revokuje 
usnesení č. 0350/2011  bod č. I Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku  ve výši Kč    
3 000,-  na celosvětový studentský vzdělávací projekt „Formule 1 ve školách“.  
VII. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Nadačnímu fondu Gaudeamus při Gymnáziu Cheb na uspořádání 
20. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií České republiky, která proběhne 24. listopadu 2011. 
HLASOVÁNO: pro 4/2 se zdrž. – schváleno 

VIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku  ve výši Kč  3 000,-  Osadnímu výboru Modlešovice na úhradu nákladů spojených 
s pořádáním Dne dětí 11. června 2011.  
IX. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku  ve výši Kč  2 000,-  Osadnímu výboru Hajská na úhradu nákladů spojených 
s pořádáním Dne dětí v červnu 2011. 

X. Souhlasí   
s poskytnutím příspěvku  ve výši Kč 15 000,- Nadačnímu fondu Gymnázia Strakonice, Máchova 174 na 
úhradu nákladů účasti Pěveckého sboru Gymnázia Strakonice na 14. ročníku mezinárodního festivalu 
pěveckých sborů, který se koná  v Itálii  23. – 26. června 2011 

XI. Nesouhlasí  
s poskytnutím příspěvku  ve výši Kč 1 500,- Apoštolské církvi, sboru bez hranic Praha, Klubu Mana 
Strakonice, Korunní 926/30, Praha na uspořádání akce na podporu zdravého životního stylu Změna je 
možná, která se uskuteční ve Strakonicích 18. – 22. 4. 2011.  
XII. Nesouhlasí  
s poskytnutím příspěvku Občanskému sdružení "Přátelé mateřského centra Beruška Strakonice", 
Bezděkovská 216, Strakonice  na uspořádání akcí Křídla a kořeny dne 15. 5. 2011  a Táta dneska frčí dne 
18. 6. 2011. 
XIII. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku  ve výši Kč 2 000,- Klubu přátel Základní umělecké školy ve Strakonicích, Zámek 
1 na úhradu dopravy Divadelního souboru Centrální zádrhel na Mezinárodní divadelní festival dětí a 
mládeže Soukání 2011, který se uskuteční  27. 4. – 1.5. 2011 v Ostrově nad Ohří. 
XIV. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku Sdružení zdravotně postižených v ČR, územní sdružení Strakonice, Stavbařů 213 
na XIV. setkání ke dni seniorů, které proběhne 6. října 2011 v MěDK Strakonice.  
XV. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku  ve výši Kč 2 000,- Sdružení zdravotně postižených v ČR, územní sdružení 
Strakonice, Stavbařů 213 na uspořádání kulturního programu na VIII. setkání ke dni matek, které se 
uskuteční 10. května 2011 ve Strakonicích. 
XVI. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku  ve výši Kč 1 000,- Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, 
historická skupina Osvětim, Legerova 22, Praha na instalaci putovní výstavy Místa utrpení, smrti a hrdinství 
ve Šmidingerově knihovně v srpnu a září 2011. 
XVII. Doporu čuje ZM 
souhlasit s ukončením členství města v Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur. 
XVIII. Nesouhlasí  
s prezentací města v publikaci Kuchyně starého Pošumaví autora Václava Malovického.  
 
4. Výstava fotografií - záštita starosty města (Šmidingerova knihovna) 
Usnesení č. 0488/2011 (19/4) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
s udělením Záštity starosty města Strakonice nad výstavou Místa utrpení, smrti a hrdinství, kterou ve 
Strakonicích ve pořádá Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, historická skupina 
Osvětim, Legerova 22, Praha, v termínu srpen - září 2011 ve Šmidingerově knihovně.  
 
5. Kritéria pro p řijetí dít ěte k předškolnímu vzdě lávání 
Usnesení č. 0489/2011 (19/5) 
Rada města po projednání 
I. Ruší 
Pravidla pro zařazování dětí do mateřských škol schválená usnesením RM č. 3039/2009 dne 15. dubna 
2009. 
II. Schvaluje 
Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání platná od 1. května 2011 v předloženém znění. 
III. Doporu čuje 
ředitelkám mateřských škol postupovat při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v souladu s  kritérii. 
 
6. MěÚSS – nákup dodávkového služebního vozu pro potřeby pečovatelské služby 
Usnesení č. 0490/2011 (19/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
výsledek výběrové řízení ze dne 12.4.2011 na  koupi osobního služebního vozidla.   
 
7. Projekt „Navazující intervenční program prevence kriminality města Strakonice“- podání žádosti o 
grant  
Usnesení č. 0491/2011 (19/7) 
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“ 
 
8. Konkursní řízení na pracovní místo ředitele VOŠ a SPŠ Strakonice  
Usnesení č. 0492/2011  
Rada města po projednání 
I. Nominuje 
Ing. Pavla Pavla jako odborného poradce  konkursní komise Jihočeského kraje pro obsazení pracovního 
místa ředitele VOŠ a SPŠ Strakonice  
 
9. Záštita starosty města Strakonice a užití znaku města – Festival česky a německy hovořící mládeže 
Usnesení č. 0493/2011  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s udělením Záštity starosty města Strakonice nad 8. ročníkem Festivalu česky a německy hovořící mládeže, 
který pořádá Společnost pro dobré soužití česky a německy hovořících zemí a občanů, ve dnech 13.- 
16.května 2011.  
II. Souhlasí 
s užitím znaku města nad tímto festivalem. 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                       Ing. Pavel Pavel                 
      starosta                místostarosta  
  


