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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  27. jednání Rady města Strakonice 

konaného 22. června 2011 v kanceláři starosty 
 

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

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

 
Omluveni:   Ing. Joza    
 Program: 
 
1. Smlouva o poskytnutí přístupu do modulu sedimenty v rámci registru LPIS. 

        Usnesení č. 0657/2011 
2. Zápis ze sociální komise, Pravidla pronajímání bytů pro seniory a osoby se zdravotním omezením 
v domech s pečovatelskou službou v majetku města, zvýšení nájmu v domech s pečovatelskou službou  

        Usnesení č. 0658/2011 
3. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ U Parku, v MŠ Lidická, v MŠ A.B.Svojsíka, 
v MŠ Šumavská a v MŠ Čtyřlístek 

        Usnesení č. 0659/2011 
4. Zorganizování „Evropského dne bez aut“, zapojení města Strakonice do „Evropského týdne mobility“ s 
mottem „Ve městě bez mého auta “ a podepsání Charty 2011. 

Usnesení č. 0660/2011 
5. Smlouva o výpůjčce mezi městem Strakonice a Povodím Vltavy, s.p.  
                             Usnesení č. 0661/2011 
6. TS - Výměna stávajících oken za plastová, vyzdívky okolo oken, výměna vchodových dveří  v domě 
SVBJ s bytovými jednotkami ve vlastnictví města  

        Usnesení č. 0662/2011 
7. Rozpočtová  opatřením  č.  31 - 41 

        Usnesení č. 0663/2011 
8. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Ellerova,  
Strakonice“ 

        Usnesení č. 0664/2011 
9. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Na Ohradě, 
Strakonice“ 
                     Usnesení č. 0665/2011 
10. Komise pro sport 
                             Usnesení č. 0666/2011 
11. Majetkové záležitosti 

        Usnesení č. 0667/2011 -  č. 0679/2011 
12. Smlouva o realizaci pořadu Cyklotoulky pro TV Barandov 

        Usnesení č. 0680/2011  
13. Pověření výkonem opatrovnictví 
                             Usnesení č. 0681/2011 
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14. Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve městě Strakonice, Systém 
shromažďování a svozu bioodpadů         
                             Usnesení č. 0682/2011 
15. Zápis z 3. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
                             Usnesení č. 0683/2011 
16. Příspěvek Gymnáziu Strakonice na projekt Expedice Gymnázia Strakonice do Izraele 
                             Usnesení č. 0684/2011 
17. CSTA – žádost o finanční příspěvek 

        Usnesení č. 0685/2011  
18. Socha Švandy dudáka – model ve velkosti 1:1 

        Usnesení č. 0686/2011  
19. Udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte 

        Usnesení č. 0687/2011  
20. MAS-LAG Strakonicko, o.s. – poskytnutí finančního příspěvku    

        Usnesení č. 0688/2011  
 
Zahájení:  
27. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:40 v kanceláři starosty. 
S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a 
odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. Smlouva o poskytnutí přístupu do modulu sedimenty v rámci registru LPIS 
Usnesení č. 0657/2011 (26/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí přístupu do modulu sedimenty v rámci registru LPIS mezi městem 
Strakonice a  Českou republikou – Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy. 
 
2. Zápis ze sociální komise, Pravidla pronajímání bytů pro seniory a osoby se zdravotním omezením 
v domech s pečovatelskou službou v majetku města, zvýšení nájmu v domech s pečovatelskou službou  
Usnesení č. 0658/2011 (26/2) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
zápis z 3. jednání sociální komise ze dne 18.5.2011. 
II.  Schvaluje    
Pravidla pronajímání bytů pro seniory a osoby se zdravotním omezením v domech s pečovatelskou službou 
v majetku města od 1.7.2011. 
III. Souhlasí  
se zvýšením nájmu v domech s pečovatelskou službou z částky 16,88 Kč za m2 na částku 50,- Kč za m2 od  
1.9.2011. 
 
3. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ U Parku, v MŠ Lidická, v MŠ 
A.B.Svojsíka, v MŠ Šumavská a v MŠ Čtyřlístek 
Usnesení č. 0659/2011 (26/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2011/2012 v MŠ U Parku ve třídě 
Motýlci na 26 dětí a ve třídě Dráčata na 27 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu 
kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
II. Souhlasí  
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2011/2012 v MŠ Lidická ve všech 
třídách na 28 dětí, odloučené pracoviště MŠ Školní ve všech třídách na 28 dětí, odloučené pracoviště MŠ 
Holečkova 413 ve 3. třídě a ve 4. třídě na 25 dětí, odloučené pracoviště MŠ Spojařů 1260 v 1. třídě, ve 2. 
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třídě a ve 3. třídě na 28 dětí a odloučené pracoviště MŠ Stavbařů 213 v 1. třídě a ve 2. třídě na 28 dětí za 
předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 
III. Souhlasí  
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2011/2012 v MŠ A.B.Svojsíka v 1. 
třídě a ve 2. třídě na 26 dětí a ve 4. třídě na 28 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu 
kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
IV. Souhlasí  
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2011/2012 v MŠ Šumavská ve 
všech třídách na 28 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti 
školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
IV. Souhlasí  
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2011/2012 v MŠ Čtyřlístek ve třídě 
Šmoulata na 26 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy 
a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
4. Zorganizování „Evropského dne bez aut“, zapojení města Strakonice do „Evropského týdne 
mobility“ s mottem „Ve městě bez mého auta “ a podepsání Charty 2011 
Usnesení č. 0660/2011 (26/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zapojením města Strakonice do celoevropské akce „Evropský týden mobility“ s mottem „Ve městě bez 
mého auta“  a se zorganizováním „Evropského dne bez aut“, který proběhne ve Strakonicích dne 22.9.2011. 
II. Pověřuje   
starostu města podpisem Charty 2011. 
 
5. Smlouva o výpůjčce mezi městem Strakonice a Povodím Vltavy, s.p.  
Usnesení č. 0661/2011 (26/5) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
Smlouvu o výpůjčce stožáru na umístění webové kamery ke sledování soutoku Otavy a Volyňky mezi 
Městem Strakonice a Povodím Vltavy, s.p. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.6.2011 do 31.5.2016. 
Cena za roční zápůjčku se určí dle spotřebované elektrické energie (750 Wh/den) dle aktuální ceny 
společnosti EON (7,5 kč/hWh ke dni podpisu smlouvy), což je  2053 Kč s DPH.  
II.  Pověřuje  
starostu podpisem smlouvy o výpůjčce. 
 
6. TS - Výměna stávajících oken za plastová, vyzdívky okolo oken, výměna vchodových dveří  v domě 
SVBJ s bytovými jednotkami ve vlastnictví města  
Usnesení č. 0662/2011 (26/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s výměnou stávajících oken za plastová, vyzdívkami okolo oken, výměnou vchodových dveří v domě 
Společenství pro dům čp.78, ul. Bezděkovská, Strakonice se čtyřmi bytovými jednotkami ve vlastnictví 
města Strakonice. 
II.Souhlasí 
s čerpáním úvěru Společenství pro dům čp.78, ul. Bezděkovská, Strakonice, který se bude splácet z 
příspěvku do fondu oprav. Částka na tyto stavební úpravy domu za 4 bytové jednotky v majetku města 
Strakonice bude v předpokládané výši do 65.000 Kč, včetně DPH. 
 
7. Rozpočtová  opatřením  č.  31 - 41 
Usnesení č. 0663/2011 (26/8) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 31  ve výši  50 000,- Kč  
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Neinvestiční příspěvek JčK na činnost sboru dobrovolných hasičů na realizaci projektu „Dovybavení 
zásahové jednotky města Strakonice“. 
RO  č. 32  ve výši  30 000,- Kč 
Neinvestiční příspěvek z JčK pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko, Strakonice na projekt 
„Mezinárodní festival zdravotně postižených hudebníků Salve Caritas – Salve Vita“. 
RO  č. 33  ve výši  15 000,- Kč  
Neinvestiční příspěvek z JčK pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko, Strakonice na projekt 
„46. ročník krajské loutkářské přehlídky Skupovy Strakonice s postupem na loutkářskou Chrudim“. 
RO  č. 34  ve výši  15 000,- Kč  
Neinvestiční dotace ze SR pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko, Strakonice na projekt 
„Skupovy Strakonice – krajská loutkářská přehlídka“. 
RO  č. 35  ve výši  10 000,- Kč  
Neinvestiční příspěvek z JčK pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko, Strakonice na projekt 
„Strakonický dudáček“. 
RO  č. 36  ve výši  20 000,- Kč  
Neinvestiční příspěvek z JčK pro příspěvkovou organizaci Šmidingerova knihovna, Strakonice na projekt 
„Knihovna jako místo, kam se děti vracejí s úsměvem a radostí“. 
RO  č. 37  ve výši  15 000,- Kč  
Neinvestiční prostředky ze SR pro příspěvkovou organizaci Šmidingerova knihovna, Strakonice na realizaci 
projektů z programu Knihovna 21. století. 
RO  č. 38  ve výši  20 000,- Kč  
Neinvestiční grant z JčK na realizaci projektu  „Netradiční prohlídka Strakonického hradu“. 
RO  č. 39  ve výši  300 000,- Kč  
Investiční grant z JčK na realizaci projektu „Rozšíření stávající kapacity MŠ U Parku, Strakonice.“ 
RO  č. 40  ve výši  591 028,- Kč  
Finanční prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho 
činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období I. čtvrtletí roku 2011. 
RO č. 41  ve výši  244 900,- Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „Hrad Strakonice – oprava fasád a západní brány“ na havarijní opravy 
altánu v Rennerových sadech ve Strakonicích. Předpokládané  náklady na akci činí 400 000,- Kč, na akci je 
schválená dotace z JčK ve výši 180 000,- Kč. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 31 - 41  provést. 
 
8. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci 
Ellerova, Strakonice“ 
Usnesení č. 0664/2011 (26/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu v rámci Grantového programu Podpora zřízení bezpečnostních 
prvků na pozemních komunikacích (SD/OEZI/495/11), na projekt s názvem „Zřízení bezpečnostních prvků 
na místní komunikaci Ellerova, Strakonice“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 
(dále jen příjemce grantu) a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
(dále jen poskytovatel grantu). Výše grantu činí 200.000,- Kč. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
9. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Na 
Ohradě, Strakonice“ 
Usnesení č. 0665/2011 (26/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu v rámci Grantového programu Podpora zřízení bezpečnostních 
prvků na pozemních komunikacích (SD/OEZI/494/11), na projekt s názvem „Zřízení bezpečnostních prvků 
na místní komunikaci Na Ohradě, Strakonice“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 
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Strakonice (dále jen příjemce grantu) a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice (dále jen poskytovatel grantu). Výše grantu činí 200.000,- Kč. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
10. Komise pro sport 
Usnesení č. 0666/2011 (27/11) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 4. jednání komise pro sport ze dne 2. 6. 2011. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno- 
časové akce TJ ČZ Pospol Strakonice – oddílu nohejbalu na ceny při turnaji trojic mužů a dorostu 
v nohejbale v Habeši dne 27. 8. 2011.   
III. Nesouhlasí  
s poskytnutím příspěvku Jihočeskému klubu maratonců na propagaci závodu a uspořádání tréninku pro děti 
formou her a soutěží s profesionálním trenérem při Jihočeským běžeckým poháru, který je součástí 17. 
ročníku strakonického Běhu městem dne 21. 8. 2011.  
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 20.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce TJ ČZ Strakonice na náklady spojené s konáním 17. ročníku Běhu městem dne  
21. 8. 2011.  
V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno- 
časové akce TJ Fezko Strakonice – oddílu plaveckých sportů na pokrytí nákladů spojených s pořá-dáním 
mezinárodního turnaje ve vodním pólu Czech Open 2011 na Plaveckém stadionu Strakonice  
ve dnech 28.-31. 7. 2011.  
VI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno- 
časové akce Aeroklubu Strakonice, o. s., na náklady spojené s odlétanými hodinami letadel při para soutěži 
v přesnosti přistání na Letišti Strakonice a Plaveckém stadionu Strakonice ve dnech 30.- 
31. 7. 2011.  
VII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce Aeroklubu Strakonice, o. s., na částečné náklady při XXV. ročníku Strakonický fez, a to na 
náklady spojené s odlétanými hodinami v soutěži v přesnosti přistání tříčlenných družstev – skupi-nový 
seskok a jízda celého družstva na jedné kánoi na Letišti Strakonice ve dnech 23.-25. 9. 2011.  
VIII. Nesouhlasí  
s poskytnutím příspěvku SK Basketbal Strakonice na ceny pro vítěze soutěží a turnajů při letním soustředění 
mládeže ve Volyni (SPŠ) ve dnech 20.-26. 8. 2011.   
IX. Souhlasí 
s poskytnutí příspěvku ve výši 2.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-časové 
akce SK Basketbal Strakonice na úhradu nákladů na rozhodčí při přípravném turnaji dorostu U16 a U18 ve 
Sportovní hale STARZ Strakonice a hale TJ ČZ Strakonice ve dnech 10.-11. 9. 2011. 
X. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno- 
časové akce SK Basketbal Strakonice na přípravný turnaj žáků ve Sportovní hale STARZ Strakonice  
a hale TJ ČZ Strakonice ve dnech 24.-25. 9. 2011.  
XI. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na ceny a rozhodčí při souboru turnajů v házené  
pro mládež v Házenkářské hale Strakonice, v hale TJ ČZ Strakonice a na venkovním hřišti házené  
ve Strakonicích ve dnech 4. 9. a 28. 9. 2011. 
XII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
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časové akce Tenis klubu Strakonice, o. s., na ceny při celostátním turnaji mladších žáků a žákyň  
na tenisových kurtech ve dnech 30. 7.-1. 8. 2011.  
XIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce Tenis klubu Strakonice, o. s., na ceny při celostátním turnaji v babytenise na tenisových kurtech 
dne 3. 8. 2011.  
XIV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce Tenis klubu Strakonice, o. s., na ceny při celostátním turnaji starších žáků a žákyň  
na tenisových kurtech ve dnech 13.-15. 8. 2011.  
XV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 13.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce České tábornické unii, TK Podskalí Strakonice na cestovné a drobný materiál při 
tábornické škole na táborové základně Kadov u Blatné ve dnech 17.-31. 8. 2011.   
XVI. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku Milanu Komrskovi na sportovní činnost. 
XVII. Upravuje 
část usnesení číslo 425/2011 ze dne 30. 3. 2011 
XX. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno- 
časové akce Fokusu Písek, o. s., pobočce Strakonice na uspořádání dvouhodinového kurzu Zumby  
pro strakonické klienty Fokusu dne 17. 5. 2011.   
 
11. Majetkové záležitosti 
 
1) Pronájem pozemku v lokalitě pod Hvězdou – žádost o pronájem pozemku - vyhlášení záměru  
Usnesení č. 0667/2011 (26/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 97/1  v k.ú. Strakonice, se stavbou tržnice, o výměře 
cca 950 m2, po dobu konání Václavské poutě.  

 
2) Luboš Vaněček, Strakonice – žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 0668/2011 (26/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 171/41  v k.ú. Strakonice, o výměře    cca 35 m2, za 
účelem zřízení předzahrádky.    
 
3) Pronájem pozemku zemědělskému družstvu Agro Čejetice s.r.o., Čejetice 106  
Usnesení č. 0669/2011 (26/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  pronájmem níže uvedených pozemků o výměře cca 665.257 m2 za nabízenou cenu   tj.  600,- Kč/ha ročně 
+ DPH, a to na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.  
 
Katastrální území HAJSKÁ 
Parcela KN Výměra m2 Lze užívat m2 Druh pozemku  

5/12 122 49 orná půda  
5/13 173 170 orná půda  
5/15 722 193 orná půda  
8/8 269 144 orná půda  
20/2 166 12 travní porost  
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21/1 6 840 6 639 orná půda  
21/8 111 111 orná půda  
21/9 81 14 orná půda  
82/4 156 52 orná půda  
88/3 72 18 orná půda  
117/4 1 838 11 travní porost  
180/3 215 173 orná půda  
180/4 643 39 orná půda  
195/2 66 253 7, 4, 3 travní porost  
199/5 4 298 3 500 orná půda  
207/7 110 10 orná půda  
210 1 424 17 orná půda  
211 3 271 1 344 orná půda  

214/3 5 289 4 944 travní porost  
222/2 406 406 orná půda  
223/5 366 323 ostatní plocha  
224/5 605 14, 591 orná půda  
225/4 2 462 2 462 orná půda  
234/2 393 392 ostatní plocha  
234/9 587 539 travní porost  
238/1 106 762 106 672 travní plocha  
238/2 4 403 37, 4 ostatní plocha  
238/4 882 9 ostatní plocha  
239/6 267 246, 22 orná půda  
244/5 626 233, 383 orná půda  
249/1 23 216 1 286, 21 764 orná půda  
253/2 360 360 ostatní plocha  
261/2 393 393 ostatní plocha  
264/2 417 276 ostatní plocha  
266/2 17 593 11 110 travní porost  
268/3 357 76 ostatní plocha  
269/2 371 371 ostatní plocha  
296/22 460 1 vodní plocha  
302/8 82 72 orná půda  
313 172 146 ostatní plocha  

314/6 5 645 113 ostatní plocha  
323/6 238 68 ostatní plocha  
326/7 4 417 250, 61, 8, 3 ostatní plocha  
327/2 819 70, 77 ostatní plocha  

328/5 379 7, 16 ostatní plocha  

 
CELKEM 

  
166 315 

  

 
 
Katastrální území PŘEDNÍ PTÁKOVICE 
Parcela KN Výměra m2 Lze užívat m2 Druh pozemku  

106/3 2 804 363, 1372 ostatní plocha  
106/4 5 955 29,  228 lesní pozemek  
106/5 4 493 3 860 orná půda  
106/11 10 920 10 517 orná půda  
106/16 2 096 1 793 travní porost  
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106/32 383 2 travní porost  
106/58 528 23 travní porost  
113/2 1 167 1 015 ostatní plocha  
115/1 1 014 1 014 orná půda  
115/3 5 863 5 769 orná půda  
120/1 18 671 17 422 orná půda  
120/2 452 4 ostatní plocha  
122/2 312 4 ostatní plocha  

122/3 9 589 873 travní porost  

138 2 718 13 lesní pozemek  
181/1 2 745 281 travní porost  
181/2 1 042 1 zahrada  
181/3 316 10 ostatní plocha  
186/2 815 725 travní porost  
191/1 32 080 31 lesní pozemek  
386/1 2 304 1 260 travní porost  
591/1 2 415 85 ostatní plocha  
591/3 517 492 orná půda  
591/4 362 73 orná půda  
591/5 193 13 orná půda  
593/1 1 057 611 orná půda  
593/2 1 227 496 ostatní plocha  
593/3 387 337 orná půda  
596/1 7 611 18, 129 ostatní plocha  
596/5 2 060 17, 19, 50 ostatní plocha  
596/27 417 198 orná půda  
596/28 337 190 orná půda  
614/1 526 486 ostatní plocha  
614/2 220 220 ostatní plocha  
614/3 1115 1 114 ostatní plocha  
614/4 2 872 1 ostatní plocha  
615/1 2 658 20 ostatní plocha  
616/1 474 30 ostatní plocha  
617 2 344 20, 1, 428 ostatní plocha  
621 267 1, 1 ostatní plocha  

622/1 629 10 ostatní plocha  
 629 976 106, 10 ostatní plocha  
 

CELKEM 
  

51 785 
  

 
 
 
Katastrální území  MODLEŠOVICE 
Parcela PK Výměra m2 Lze užívat m2 Druh pozemku  

294 4 647 4 647   
297/1 11 261 11 261   
301/1 2 439 2 439   
301/2 453 453   
301/3 13 059 13 059   
442 8 560 8 560   
443 270 408 270 408   
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543 1 306 1 306   
     

545 4 938 4 938   
546 14 732 14 732   

702/1 163 163   
710/1 1 787 1 787   

710/2 9 613 9 613   

745 1 913 1 913   
792 957 957   
999 3 507 3 507   
1000 4 140 4 140   
1074 3 810 3 810   
1075 1 234 1 234   
1082 2 665 2 665   

1087/1 2 424 2 424   
1091 5 503 5 503   
1096 1 802 1 802   
1097 4 483 4 483   
1104 860 860   

 
CELKEM 

  
376 664 

  

 
 
Katastrální území STRAKONICE 
Parcela KN Výměra m2 Lze užívat m2 Druh 

pozemku 
 

1093 89 49, 13 travní porost   
1096 187 97 travní porost  
1097 8 440 8 414 orná půda  

1098/1 1 808 24 orná půda  
1098/2 9 506 9 504 orná půda  
1105/3 631 72 ostatní plocha  
1108/1 8 330 7 971 orná půda  
1112/1 54 630 40 626, 459 orná půda  
1120/2 19 624 258 ostatní plochy  
1175/11 1 035 836 orná půda  
1177/3 94 74 orná půda  
1181/4 272 87 ostatní plochy  
1181/5 1 564 1 349 orná půda  
1299/4 88 4 orná půda  
1301/2 609 3 orná půda  
1302/1 1 475 13 orná půda  
1302/2 234 126 ostatní plochy  
1304/1 261 77 ostatní plochy  

1304/2 2 083 210 ostatní plochy  

1309/8 1 603 227 ostatní plochy  
 
CELKEM 

  
70 493 

  

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

 



 10 

4) Petra Soukupová, projektování pozemních staveb, Luční 456, Strakonice  
– žádost o vyjádření z titulu majitele sousedního pozemku ke stavbě „Domovní vrtané studny“ 
- žádost o vyjádření z titulu majitele sousedního pozemku ke stavbě „ČOV Strakonice“ 
Usnesení č. 0670/2011 (26/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku, p.č. 640 v k.ú. Strakonice, se stavbou „Domovní vrtanou studnou a 
ČOV Strakonice“ na pozemku p.č. 653/5 vše v k.ú. Strakonice.  
Vzhledem ke skutečnosti, že se stavba „Domovní vrtané studny  a ČOV Strakonice“ nachází v ochranném 
pásmu lesa, upozorňujeme na § 22, odstavec 1 zákona 289/95 Sb. o lesích, na základě kterého jsou vlastníci 
nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení povinní provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, 
kterými budou jejich stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, 
padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním  a lavinami 
z pozemků určených k plnění funkcí lesa.  
 
5)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace na pozemku p.č. KN 1001/22 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic, v majetku města Strakonice, na pozemek žadatele p.č. dle KN 1001/23 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic z důvodu změny jeho umístění.  
Žadatel: Eva Česánková,  386 01 Strakonice 
V zastoupení: Jan Zábranský,  Čestice 
Usnesení č. 0671/2011 (26/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s povolením sjezdu z místní komunikace na pozemku p.č KN 1001/22 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
v majetku města Strakonice, na pozemek žadatele p.č. dle KN 1001/23 v k.ú. Dražejov u Strakonic    
Souhlas je podmíněn zrušením sjezdu povoleného usnesením RM č. 641/2006 ze dne 12.7.2006 a dále je 
podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských sítí.  
Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí o povolení sjezdu příslušným silničním správním úřadem (MěÚ 
Strakonice, odbor dopravy) ani povolení k provedení sjezdu ( MěÚ Strakonice, stavební úřad). 
 
6) Žádost pana Jaromíra Koleše,  Vodňany  
Usnesení č. 0672/2011 (26/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 08-126  ze dne  28.3.2008 uzavřené mezi městem Strakonice 
a panem Jaromírem Kolešem,  Vodňany, jehož předmětem bude  snížení nájemného z pronajatých 
nebytových prostorů v objektu čp. 49 na Velkém náměstí ve Strakonicích,  o  20 %  za období od 1.3.2011 
do 30.9.2011, tj. doba probíhající rekonstrukce Velkého náměstí, s tím, že snížení nájemného bude 
provedeno na období 7 měsíců a sice od 1.7.2011 do 31.1.2012.  
II. Pověřuje   
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
1) DDM Strakonice – žádost o souhlas s využitím venkovní plochy 
Usnesení č. 0673/2011 (26/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
v souvislosti s konáním Mistrovství  České republiky na autodráze s využíváním venkovních ploch v areálu 
čp.160 v Ellerově ulici ve Strakonicích ve dnech 1. – 3.7. 2011. 
 
2) Smlouva o zřízení věcného břemene na akci: „Optická trasa Ellerova,  Na Ohradě - Strakonice“ – 
doplnění pozemků.  
Žadatel: Ing. Bedřich Gewissler, Paračov, 386 01 Strakonice  
Usnesení č. 0674/2011 (26/6a) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
v souvislosti se stavbou „Optická trasa Ellerova, Na Ohradě - Strakonice“ s doplněním usnesení  RM č. 
4432/2010 ze dne 2.6.2010  o pozemky v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1494/4 v k.ú. Strakonice a 
p.č. dle KN 750/5 v k.ú. Nové Strakonice. 
 
3) Žádost o povolení uložit kabelové vedení NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
1293/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti se stavbou  „Dražejov – parc. č. 68 - 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. 0675/2011 (26/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelového vedení NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1293/1 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic v souvislosti se stavbou  „Dražejov – parc. č. 68 - 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. p.č. dle KN 1293/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic na akci: 
„Dražejov – parc. č. 68 - kabel NN“. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do pozemku v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 1293/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic na akci: „Dražejov – parc. č. 68 - kabel 
NN“, dle sazebníku. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
 
4) MŠ U Parku   – stavební úpravy 
Usnesení č. 0676/2011 (26/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s doporučením komise a s uzavřením smlouvy na dodavatele stavby „MŠ  U Parku 353 – stavební úpravy“ 
se Sdružením: BACHL s.r.o. Evropská 669, Modřice – HM pro cz s.r.o.,Husinecká 903/10 Praha 3,  za cenu   
829 552,79 Kč vč. DPH  s termínem  dokončení do 23.8.2011. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem  předmětné smlouvy. 
 
5) Rekonstrukce a modernizace  ZŠ Čelakovského, č.p. 505  Strakonice  - výběr stavebního dozora a 
koordinátora BOZP 
Usnesení č. 0677/2011 (26/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s doporučením komise a s uzavřením smlouvy na výkon stavebního dozora a koordinátora BOZP  na stavbě: 
„Rekonstrukce a modernizace  ZŠ Čelakovského , č.p. 505  Strakonice“ s panem Jaroslavem Jeništou, 
Doubravice, za  cenu  188 000,- Kč  s ukončením činnosti 30.4.2017. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem  předmětné smlouvy. 
 
6) Pověření k podpisu „souhlasu“ s obsahem Veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby 
„DŮM NÁBYTKU JIKOS STRAKONICE“ 
Usnesení č. 0678/2011 (26/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby „DŮM NÁBYTKU JIKOS 
STRAKONICE“ na pozemcích p.č. 1250/25, 1717 (dříve st.3612/4), 1250/1, 1190/13, 1309/9, vše v k.ú. 
Strakonice, za podmínky dodržení  všech ustanovení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
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břemene uzavřené mezi Jiřím Křišťanem, Bohuslavou Křišťanovou a městem Strakonice dne 17.dubna 
2009. 
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
7) Ing. Vladimír Had, Strakonice  
– žádost o souhlas s povolením výjimky pro stavbu „Stavební úpravy objektu čp. 289, Čelakovského 
ul., č. parc. st. 44, k.ú. Strakonice“ 
- žádost o souhlas s přesahem stříšek nad vstupy do nemovotosti čp. 289, ul. Čelakovského, Strakonice 
- žádost o souhlas s přesahem konstrukce zateplení – 200 mm na pozemek p.č. 1322/1 v majetku 
města Strakonice, ul. Čelakovkého Strakonice 
Usnesení č. 0679/2011 (26/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky dle § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, v platném 
znění, z ustanovení § 25 odst. 6 – odstupové vzdálenosti, tedy umístěním stavebních otvorů (4 okenní 
otvory, dva vstupní otvory) ve stěně nemovitosti čp. 289 na pozemku p.č.st. 44 vše v k.ú. Strakonice, ul. 
Čelakovského, na hranici s pozemkem p.č. 1322/1 v k.ú. Strakonice (ve vlastnictví města Strakonice). 
II. Souhlasí 
s přesahem stříšek  nad dvěma vstupy do objektu čp. 289 na pozemku p.č.st. 44 vše v k.ú. Strakonice, ul. 
Čelakovského, nad pozemek p.č. 1322/1 v k.ú. Strakonice (ve vlastnictví města Strakonice), 1x 2830 mm 
(vstup do restaurace), 1 x 2930 mm (vstup do bytové jednotky). 
III. Souhlasí 
v souvislosti se stavebními úpravami objektu čp. 289 na pozemku p.č.st. 44 vše v k.ú. Strakonice, ul. 
Čelakovského, s přesahem konstrukce zateplení objektu – 200 mm nad pozemky v majetku města 
Strakonice p.č. 1322/1 a p.č. 190/1, vše v k.ú. Strakonice.  
 
12. Smlouva o realizaci pořadu Cyklotoulky pro TV Barandov 
Usnesení č. 0680/2011 (27/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o realizaci pořadu Cyklotoulky pro TV Barrandov s dodavatelem TPMC s.r.o., 
Zahradní 173/2, Plzeň za cenu Kč 12 000,- vč. DPH.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem smlouvy v předloženém znění.  
 
13. Pověření výkonem opatrovnictví 
Usnesení č. 0681/2011 (27/14) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
Usnesení Okresního soudu ve Strakonicích o ustanovení Města Strakonice opatrovníkem ve věci úplného 
zbavení způsobilosti  k právním úkonům pana Miroslava Kropáčka,  Strakonice – Domov pro seniory.  
II. Pověřuje 
paní  Šárku Vávrovou, Droužetice, Strakonice a v případě její nepřítomnosti slečnu  Evu Křivancovou, 
Mečichov,  výkonem opatrovnické funkce panu Miroslavovi Kropáčkovi, Strakonice – Domov pro seniory 
 
14. Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve městě Strakonice, Systém 
shromažďování a svozu bioodpadů        
Usnesení č. 0682/2011 (27/15) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí  
s variantou č. 3 
vypracování Studie proveditelnosti na projekt výroby biokompostu a BDB (biologicky dosoušené biomasy) 
a její možné uplatnění jako paliva v Teplárně Strakonice, a.s.  
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III. Ukládá  
vedoucímu odboru životního prostředí předložit RM návrh smlouvy  varianty č. 3. 
 
15. Zápis z 3. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
Usnesení č. 0683/2011 (27/16) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 3. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 12. května 2011. 
II. Doplňuje  
usnesení č. 487/2011 z 20.4.2011 o bod II., týkající se uzavření darovací smlouvy s Nadačním fondem 
Gaudeamus při Gymnáziu Cheb. 
III. Pověřuje 
starostu podpisem darovací smlouvy  v předloženém znění.  
IV. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku CTS Sluníčko Strakonice, o. s., ve výši Kč 5 000,- na úhradu upomínkových 
předmětů účinkujícím na XI. ročníku mezinárodní taneční přehlídky  Dance show Strakonice 2011, která se 
uskuteční 10.- 12. června 2011. 
V. Souhlasí   
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 5 000,- Občanskému sdružení Jiloro, Jeronýmova 298, Strakonice na 
úhradu nájemného pro taneční kroužek a hudební kapelu Disk. 
VI. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku Občanskému sdružení Krása v srdci, Kolmá 314, 330 08  Zruč-Senec na přípravu 
VI. ročníku soutěže Dívka Šumavy 2011. 
VII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 10 000,- Muzeu středního Pootaví, Zámek 1, Strakonice na přípravu 
středověkých slavností Rumpálování 6. – 7. 8. 2011. 
 
16. Příspěvek Gymnáziu Strakonice na projekt Expedice Gymnázia Strakonice do Izraele 
Usnesení č. 0684/2011 (27/17) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku Gymnáziu Strakonice, Máchova 174, ve výši Kč 5 000,- z recipročního fondu na 
zajištění projektu Expedice Gymnázia Strakonice do Izraele v termínu 20. – 28. října 2011. 
 
17. CSTA – žádost o finanční příspěvek 
Usnesení č. 0685/2011  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku CSTA ve výši 5.000,-Kč z recipročního fondu města na zorganizování 
návštěvy z partnerské oblasti Calderdale ve dnech od 1.8. – 8.8. 2011.  
 
18. Socha Švandy dudáka – model ve velkosti 1:1 
Usnesení č. 0686/2011 (27/13) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
vytvořený model sochy Švandy dudáka ve velikosti 1:1 zpracovaný akademickým malířem Jiřím Kubelkou. 
Vytvořený model bude odlit z bronzu a umístěn v centrální zóně Velkého náměstí. 
 
19. Udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte 
Usnesení č. 0687/2011  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte sl. Lucii Pačajové 
v souvislosti s konáním obřadu „Vítání občánků do života“. 
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II. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku matce dítěte sl. Lucii Pačajové. 
 
20. MAS-LAG Strakonicko, o.s. – poskytnutí finančního příspěvku    
Usnesení č. 0688/2011  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 6.800,- na zajištění doprovodného programu konference 
„Jihočeský venkov 2011“, která se konala 19. května 2011 v prostorách strakonického hradu. Bude hrazeno 
z rozpočtu odboru školství a CR – kapitoly 217 – příspěvky na kulturní akce. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel     PhDr. Ivana Říhová                              
 místostarosta          místostarostka  
  


