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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  21. jednání Rady města Strakonice 

konaného 11. května 2011 v kanceláři starosty 
 

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

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

 
Omluveni:   Ing. Joza  
Program: 
 
1. Majetkové záležitosti 
                         Usnesení č. 0524/2011 -  č. 0543/2011 
2. Zápis z 2. jednání sociální komise 
                             Usnesení č. 0544/2011 
3. Stanovení počtu členů školské rady při ZŠ Povážská Strakonice 
                             Usnesení č. 0545/2011 
4. MěÚSS:  A/Ukončení ubytování v AD 
                             Usnesení č. 0546/2011 
  B/Ubytování v AD 
                             Usnesení č. 0547/2011 
5. Přijetí darů na opravu kapličky 
                             Usnesení č. 0548/2011 
6. Zrušení nařízení Města Strakonice č. 1/2005, 1/2006 a 4/2006 týkající se záměru zadat zpracování lesních  
hospodářských osnov (dále jen „LHO“) pro zařizovací obvody Strakonice – jihozápad, Strakonice – sever  a 
Strakonice- jih 
                             Usnesení č. 0549/2011 
7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o servisu produktu FENIX uzavřená dle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku 
v platném znění č. 12040206 uzavřené dne 29.4.2004 
                             Usnesení č. 0550/2011 
8. Použití části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů  
                             Usnesení č. 0551/2011 
9. Kontakt bB – záštita nad třemi týdny pobytové akce „Strakonické léto 2011“     
                             Usnesení č. 0552/2011 
10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II. Jihozápad nad projekt 
„Modernizace ZŠ  Čelakovského, Strakonice      
                             Usnesení č. 0553/2011 
11. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 9/2006 
                             Usnesení č. 0554/2011 
12. Sportovní klub vozíčkářů (SKV) -  bezplatný pronájem ledové plochy na ZM Strakonice 
                             Usnesení č. 0555/2011 
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Zahájení:  
21. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:34 v kanceláři starosty.  
S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a 
odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. Majetkové záležitosti 
 
1) Bytová jednotka č. 006/789, ul. M. Alše, Strakonice I – 2+1, o výměře 57,10 m2 
Usnesení č. 0524/2011 (21/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 006, v domě č.p. 789, ul. Mikoláše Alše přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 006/789, ul. Mikoláše Alše, Strakonice včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 500 000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
2) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 011 v č.p. 1232, ul.  Kosmonautů, Strakonice I 
Usnesení č. 0525/2011 (21/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 011, v domě č.p. 1232, ul. Kosmonautů přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 011/1232, ul. Kosmonautů, Strakonice včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 450 000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
3) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 002 v č.p. 432, ul.  Bezděkovská, Strakonice II 
Usnesení č. 0526/2011 (21/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 002, v domě č.p. 432, ul. Bezděkovská přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 002/432, ul. Bezděkovská, Strakonice II včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 600 000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
4) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. č.700327149000010 pro nové OM osvětlení 
podchodu ul. Bezděkovská č.p. 428 ve Strakonicích  
Usnesení č. 0527/2011 (21/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o připojení k distribuční soustavě s E.ON. Distribuce a.s. č.700327149000010  pro 
odběrné místo - podchod u č.p.428 ul. Bezděkovská ve Strakonicích. 
II. Souhlasí 
se zaplacení  podílu na oprávněných nákladech ve výši 1.200,- Kč s DPH.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. č.700327148000010 pro nové OM osvětlení 
podchodu ul. Bezděkovská č.p. 432 ve Strakonicích 
Usnesení č. 0528/2011 (21/3) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o připojení k distribuční soustavě s E.ON. Distribuce a.s. č.700327148000010 pro 
odběrné místo - podchod u č.p.432 ul. Bezděkovská ve Strakonicích. 
II. Souhlasí 
se zaplacení  podílu na oprávněných nákladech ve výši 1.200,- Kč s DPH.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Pavel Pelouch, Přešťovice  – žádost o pronájem nebytového prostoru v č.p. 772 v ul. Krále Jiřího 
z Poděbrad – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 0529/2011 (21/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem nebytového prostoru v budově č.p. 772 v ul. Krále Jiřího z Poděbrad - 
v části administrativní budovy (místnost č. 6) o výměře 22,49 m2.  
 
7) Ing. Ivan Hrdli čka, Strakonice – žádost o snížení nájemného z nebytových prostorů  
Usnesení č. 0530/2011 (21/3) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 07-376  ze dne  30.7.2007 uzavřené mezi městem Strakonice 
a panem Ing. Ivanem Hrdličkou, jehož předmětem bude snížení nájemného z pronajatých nebytových 
prostorů v objektu čp. 772 v ul. Krále Jiřího z Poděbrad. 
 
8) Žádost o zřízení věcných břemen k čp. 370 ul. Husova - žádost o revokaci bodu II. usnesení č. 
307/RM/2011 
Žadatel: Nemocnice Strakonice a.s. 
Usnesení č. 0531/2011 (21/3) 
Rada města po projednání 
I. Trvá  
na svém usnesení č. 307/2011 (13/1) ze dne 2.3.2011, to znamená nesouhlasí se zřízením věcné břemeno 
chůze a jízdy po části pozemku parc.č. st. 510 (vlastník město Strakonice) vymezené geometrickým plánem 
ve prospěch každého vlastníka pozemků p.č.st. 483/1 a p.č. st. 483/2 v katastrálním území  Strakonice.  

 
9) Informace o monitorování vytápění a souboru energetických opatření v objektech města.  
Usnesení č. 0532/2011 (21/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci o monitorování způsobu vytápění , obsluhy a energetických opatření v objektech města.  

 
10) Žádost o povolení vybudování obslužné komunikace na části pozemku ve vlastnictví města 
Strakonice p.č. KN 191/29 v k.ú. Přední Ptákovice  
Žadatel: Pavel Vítovec, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0533/2011 (21/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením vybudování obslužné komunikace na části pozemku p.č. dle KN 191/29 v k.ú. Přední 
Ptákovice v majetku města Strakonice. Komunikace bude vybudována na náklady žadatele. 
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska odboru rozvoje MěÚ Strakonice,  policie a 
vyjádřením správců inženýrských sítí.  
Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí o umístění stavby ( MěÚ Strakonice, stavební úřad) 
a povolení komunikace příslušným silničním správním úřadem (MěÚ Strakonice, odbor dopravy).  
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11) Pronájem nebytových prostorů v objektu Husova 380, Strakonice 
Usnesení č. 0534/2011 (21/3) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
část II. usnesení 332/2011 ze dne 9.3.2011, týkající se pronájmu 2 místností o celkové výměře 38,30 m2 v 1. 
nadzemním podlaží  objektu Husova 380 ve Strakonicích níže uvedenému žadateli 
II. Souhlasí 
s pronájmem  1 místnosti o výměře 17,4 m2 v 1. nadzemním podlaží  objektu Husova 380 ve Strakonicích  
(sousedící se skladem MÚ) následujícímu žadateli za níže uvedených podmínek: 
ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS – FOREST,  se sídlem Jizerská 281/4, České 
Budějovice,  za nájemné ve  výši 1.640,- Kč/ročně + úhrada energií, nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  
III. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
1) ČR – ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/4, Praha 2 – uzavření smlouvy o výpůjčce na 
pozemky p.č.  591/1  a  p.č.  595/1 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 0535/2011 (21/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uzavřením  smlouvy  o výpůjčce s ČR – ÚZSVM,  se sídlem  Rašínovo  nábřeží  390/4, Praha 2,  jejímž   
předmětem  je  výpůjčka   pozemků p.č. 591/1 o výměře 1220 m2 a p.č. 595/1 o výměře 12 916 m2 v k.ú. 
Strakonice, a to  zpětně na dobu od 1. 4. 2011 do doby realizace bezúplatného převodu pozemků, nejdéle 
však na dobu 8 let tj. do 31. 3. 2019. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce. 
 
2) SRSoft spol. s r.o., Bezděkovská 30, Strakonice, v zastoupení Petry Soukupové, projektování 
pozemních staveb, Luční 456, Strakonice 
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 726/17 v k.ú. Nové Strakonice 
Usnesení č. 0536/2011 (21/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 726/17 v k.ú. Nové Strakonice o výměře 112,13 m2, 
obec Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce, na dobu určitou – do ukončení realizace stavby: Přístavba OD Labuť, na 
část pozemku p.č. 726/17, o výměře 112,13 m2, v k.ú. Nové Strakonice se společností SRSoft  spol. s r.o., 
Bezděkovská 30, Strakonice,  za účelem vybudování bezbariérového vstupu do OD Labuť, pokud se 
v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce. Uzavření Smlouvy o výpůjčce je podmíněno 
souhlasem odboru dopravy MěÚ Strakonice, stavebního úřadu MěÚ Strakonice a architekta města 
Strakonice.  
III. Pověřuje   
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
3) Otevřené výběrové řízení v souvislosti se zakázkou „Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, 
Strakonice“ – podání námitky 
Usnesení č. 0537/2011 (21/3a) 
Rada města po projednání  v souvislosti s otevřeným výběrovým řízením na dodavatele stavby: „Zateplení a 
výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice“ 
I. Bere na vědomí  
obsah podané námitky společnosti Miras – stavitelství a sanace s.r.o., V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň – Litice, 
IČ: 263 85 759, obdržené městem Strakonice dne 4.5.2011.  
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II. Nevyhovuje 
podaným námitkám společnosti Miras – stavitelství a sanace s.r.o., V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň – Litice, IČ: 
263 85 759, obdržené městem Strakonice dne 4.5.2011. 
III. Potvrzuje  
po přezkoumání podané námitky rozhodnutí o vyloučení nabídky a trvá na usnesení RM  č. 464/2011 ze dne 
13. dubna 2011. 
IV. Ukládá  
majetkovému odboru zaslat písemné rozhodnutí o nevyhovění námitky. 
 
4) ZŠ  Povážská – technologické vybavení kuchyně 
Usnesení č. 0538/2011 (21/3a) 
Rada města po projednání v souvislosti s realizací stavby  „ZŠ  Povážská  Strakonice“   
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Strakonice a firmou HOSPIMED, spol. s r.o., 
Malešická 2251/51, 130 00  Praha 3, jehož předmětem je :  
- změna ceny díla  z důvodu změny DPH na cenu 8 006 186,40 Kč vč. DPH.  
- změna technologického zařízení /optimalizace jednotlivých položek/ 
- změna termínu dokončení díla, nový termín dokončení  28.7.2011 
Cena díla bez DPH se nemění. 
II. Pověřuje  
starostu  města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě.  
 
5) Podlimitní veřejná zakázka na realizaci stavby „Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, 
Strakonice“ 
Usnesení č. 0539/2011 (21/3a) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení RM č. 0483/2011 ze dne 20.4.2011 
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 80%) 
Kriterium č.2 - Procentuelní navýšení bankovní záruky za řádné provedení zakázky (váha kriteria 10%) 
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 
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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 SPŽP ČR. 
VI. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné zakázky.  
 
6) Pověření k podpisu „souhlasu“ s obsahem Veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby 
„STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU Č.P. 619“ 
Usnesení č. 0540/2011 (21/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO 
DOMU Č.P. 619“ na pozemcích p.č. st.792/1, p.č. st. 792/2, p.č. 596/1, p.č. 596/7, vše v k.ú. Strakonice. 
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
7) Pověření k podpisu „souhlasu“ s obsahem Veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby 
„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBKEKTU Č.P. 289 ČELAKOVSKÉHO ULICE, STRAKONICE“ 
Usnesení č. 0541/2011 (21/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBKEKTU 
Č.P. 289 ČELAKOVSKÉHO ULICE, STRAKONICE“ na pozemku p.č. st. 44 v k.ú. Strakonice. 
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
8) Pronájem obchodního domu „Maják“ čp. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích  
Usnesení č. 0542/2011 (21/3a) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení Rady města Strakonice č. 356/2011 ze dne 16.3.2011 
II.  Souhlasí  
s pronájmem objektu čp. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích -  obchodního domu „Maják“  žadateli   
panu  Karlu  Krejčíkovi, Kosmonautů 1243, Strakonice, IČ: 43842526, pronájem celého objektu,  za 
podmínek uvedených v nájemní smlouvě, která je přílohou tohoto materiálu, nájemné ve výši 720.000,- 
Kč/rok + DPH, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s  výpovědní lhůtou 3 měsíce, ve 
smlouvě bude uvedena podmínka, že v  případě pronájmu 3. osobě je povinen nájemce žádat o písemný 
souhlas pronajímatele, nájemné bude hradit nájemce až  po měsíci od předání nemovitosti do nájmu.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
9) Stavba: Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice - pylon 
Usnesení č. 0543/2011 (21/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s provedením pylonu výšky cca 8 m v rámci Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice ze tří kamenných 
kvádrů, povrch pemrlovaný za předpokládanou cenu 226.000,- Kč bez DPH, tj. 271.200,- Kč včetně DPH. 
 
2. Zápis z 2. jednání sociální komise 
Usnesení č. 0544/2011 (21/1) 
Rada města po projednání 
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I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání sociální komise ze dne 20.4.2011 
II. Souhlasí    
s poskytnutím příspěvku z rozpočtu města těmto organizacím: 
1) Středisko výchovné péče, Ellerova 160, Strakonice - 3.000 Kč na letní aktivitu   
2) Oblastní charita, Heydukova 349, Strakonice - 10.000 Kč na osobní asistenci  
3) Centrum pro zdravotně postižené JK o.s, Stavbařů 213, Strakonice - 12.000 Kč na půjčovnu 
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek – úhradu režijních nákladů (nájmu)  
4) Sdružení zdravotně postižených, Stavbařů 213, Strakonice - 50.000 Kč na částečnou úhradu nákladů na 
energie v budově Stavbařů 213, Strakonice   
5) OS Cestou vůle, Svatopluka Čecha 1324, Strakonice - 7.000 Kč na canisterapii   
III. Doporu čuje ZM 
zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku z rozpočtu města těmto organizacím: 
1) Kontaktní centrum PREVENT, Komenského 174, Strakonice - 59.000 Kč na úhradu provozních nákladů 
(nájem, likvidace infekčního odpadu)   
2) Fokus-Písek, o.s., Sdružení pro péči o duševně nemocné, Kollárova 485, 397 01 Písek  - 59.000 Kč na 
úhradu nákladů na nájemné a energie 
IV. Nesouhlasí 
s přidělením finančního příspěvku těmto organizacím:     
1) DIA, Svaz diabetiků ČR,Ú.O., Oldřich Novák, Spojařů 1226, Strakonice   
2) Středisko rané péče SPRP České Budějovice, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice  
3) Sdružení pacientů CHOPN, Lublinská 575/9, 181 00 Praha 8   
4) Domov sv. Josefa, Žireč 1, 544 04 Žireč       
5) DYS-centrum o.s., Chelčického 555, Strakonice    
 
3. Stanovení počtu členů školské rady při ZŠ Povážská Strakonice 
Usnesení č. 0545/2011 (21/2) 
Rada města po projednání 
I. Stanovuje 
od 1.9.2011 tříčlennou školskou radu při ZŠ Povážská, Strakonice. 
II. Nominuje 
Do školské rady Ing. Řeřábkovou jako zástupce zřizovatele. 
 
4. MěÚSS:  
A/Ukončení ubytování v AD 
Usnesení č. 0546/2011 (21/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
ukončení ubytování v Azylovém domě paní Evy Pleskačové, pana Milana Demetera, paní Žanety 
Grundzové, pana Miroslava Kakaše, paní Jany Šímové, paní Dany Dunkové, pana Josefa Novotného, pana 
Miroslava Bečváře 
 
B/Ubytování v AD 
Usnesení č. 0547/2011 (21/4, 21/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
A/s ubytováním v Azylovém domě paní Ireny Kovacsové v období od 2.5.2011 do 31.7.2011 
B/ s ubytováním v Azylovém domě paní Michaly Mižigárové v období od 3.5.2011 do 31.7.2011 
II. Ukládá 
A/MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 2.5.2011 do 31.7.2011  
B/ MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu od 3.5.2011 do 
31.7.2011  
III. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smluv o poskytnutí služby sociální prevence 
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5. Přijetí darů na opravu kapličky 
Usnesení č. 0548/2011 (21/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím darů na opravu „Brušákovic“ kapličky (tj. na rohu ulic Radomyšlská a Šmidingerova) od p. 
Miroslava Mináře, bytem Dubského 987, Strakonice ve výši 10 000,- Kč a  2 000,- Kč od dárkyně, která si 
nepřeje zveřejnit své jméno 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy 
III. Schvaluje 
RO č. 15 ve výši 12 000,- Kč 
Použití darů na opravu kapličky. 
 
6. Zrušení nařízení Města Strakonice č. 1/2005, 1/2006 a 4/2006 týkající se záměru zadat zpracování 
lesních hospodářských osnov (dále jen „LHO“) pro zařizovací obvody Strakonice – jihozápad, 
Strakonice – sever a Strakonice- jih 
Usnesení č. 0549/2011 (21/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zrušením nařízení Města Strakonice č. 1/2005, 1/2006 a 4/2006 týkající se záměru zadat zpracování LHO 
pro zařizovací obvody Strakonice – jihozápad, Strakonice – sever a Strakonice- jih, z důvodu vyhotovení 
LHO v letech 2005- 2007. 
 
7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o servisu produktu FENIX uzavřená dle § 269 odst. 2 obchodního 
zákoníku v platném znění č. 12040206 uzavřené dne 29.4.2004 
Usnesení č. 0550/2011 (21/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o servisu produktu FENIX mezi městem Strakonice a  firmou Asseco 
Solutions, a.s. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem tohoto dodatku. 
 
8. Použití části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů.  
Usnesení č. 0551/2011 (21/11) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
rozdělit část výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů ve výši  79 570,- Kč  takto: 
(RO č. 16 ) 
1.  25 000,- Kč     TJ Dražejov  -  dofinancování grantu JčK na nákup zahradního traktoru na údržbu 
fotbalového hřiště a travnatých prostor na sportovním areálu „Na Virtě“ 
2.  54 570,- Kč     Odbor ŠaCR -  příspěvky na sport  (v souladu s usnesením č. 425/2011 ze dne 30.3.2011) 
 
Konečný výtěžek z provozu výherních hracích přístrojů za rok 2010 činí 1 079 570,00 Kč. 
1 000 000,- Kč - schváleno již v rozpočtu na rok 2011 – č. usnesení 24/ZM/2010 to: 
   300 000,- Kč – na dovybavení dětských hřišť  
   700 000,- Kč – na volnočasové aktivity (příspěvky a transfery na sport a kulturu) 
 
9. Kontakt bB – záštita nad třemi týdny pobytové akce „Strakonické léto 2011“     
Usnesení č. 0552/2011 (21/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s převzetím záštity starostou města nad třemi týdny pobytové akce „Strakonické léto 2011“ s intenzivní 
výukou plavání pro osoby s tělesným postižením, pořádaného od 10.7. – 30.7.2011  ve Strakonicích, 
v areálu letního koupaliště Na Křemelce.  
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II. Souhlasí 
s poskytnutím  příspěvku ve výši 9.000,- Kč. Bude hrazeno z položky – příspěvky na sport.  
 
10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II. Jihozápad nad projekt 
„Modernizace ZŠ  Čelakovského, Strakonice      
Usnesení č. 0553/2011 (21/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě 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, Strakonice a Regionální radou 
regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, České Budějovice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku smlouvy  
 
11. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 9/2006 
Usnesení č. 0554/2011 (21/14) 
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 
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) 21. května 2011 – živá hudba – Magmafest - rockové koncerty skupin Harlej, Škwor, Alkehol, 
Rybičky 48, Mandrage, Törr, Debustrol, Doctor P.P., Hamr, Narttu -  Zimní stadion STARZ Strakonice, 
pořádá Jiří Toman, 387 11 Katovice od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne. 
b) v termínu od 1. června do 30. září 2011 – živá /reprodukovaná hudba – terasa Restaurace-Pizzerie „U 
Papeže“, pořádá František Sedláček, 342 01 Sušice, ve dnech pátek a sobota od 22:00 hodin do 24:00 hodin. 
c) 3. června 2011 – živá hudba – koncert Michala Davida - Zimní stadion STARZ Strakonice, pořádá Jiří 
Toman, 387 11 Katovice od 22:00 hodin do 01:00 hodin následujícího dne. 
 
12. Sportovní klub vozíčkářů (SKV) -  bezplatný pronájem ledové plochy na ZM Strakonice 
Usnesení č. 0555/2011  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezplatným pronájmem ledové plochy na Zimním stadionu města Strakonice v časovém rozsahu 2-3 hodin  
v měsících červenec – srpen za účelem konání přípravného zápasu České sledge hokejové ligy 
II. Souhlasí 
s použitím znaku města na plakátech SKV  nad touto akcí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                     Ing. Pavel Pavel                 
      starosta               místostarosta  
  


