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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  35. jednání Rady města Strakonice 

konaného 5. října 2011 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     6 členů RM 

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

 
Omluveni:   Ing. Joza 
 
 
Program: 
 
1. Rozpočtová   opatření  č.  60 – 65 

            Usnesení č. 0942/2011 
2. Zápis ze sociální komise 

            Usnesení č. 0943/2011 
3. Zápis z 5. jednání Komise pro sport 

            Usnesení č. 0944/2011 
4. RUIAN - veřejnoprávní smlouva, stanovení výše poplatku za úkon 

            Usnesení č. 0945/2011 
5. Majetkové záležitosti 

   Usnesení č. 0946/2011 – 0976/2011 
6. Přehled řešení prioritních námětů z Fóra zdravého města z roku 2010  

            Usnesení č. 0977/2011 
7. Závěrečná zpráva z realizace grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko – Otavské  

            Usnesení č. 0978/2011 
8. Odměna ředitelky MŠ U Parku 

            Usnesení č. 0979/2011 
9. ZŠ F. L. Čelakovského  – dodávka IT technologií 

            Usnesení č. 0980/2011 
10. Dodávka a montáž nábytku do tří učeben ZŠ F. L. Čelakovského – změna termínu realizace   

            Usnesení č. 0981/2011 
11. Finanční příspěvek – TJ ČZ Strakonice, oddíl orientačního běhu      

            Usnesení č. 0982/2011 
12. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006                  

            Usnesení č. 0983/2011 
13. MěÚSS – souhlas s přijetím daru 

            Usnesení č. 0984/2011 
14. Smlouva o provedení ohňostroje – Milan Skála        

    Usnesení č. 0985/2011  
15. TS – bytové záležitosti  

 Usnesení č. 0986/2011  
16. Zápis z 3. jednání Komise školství       

 Usnesení č. 0987/2011  



 2

17. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu nákladů spojených s pronájmem prostor: 
A/ o.s. ADRA, Klikatá 1238/90c, Praha 5 

 Usnesení č. 0988/2011  
B/ ČČK, Úřad oblastního spolku, Strakonice 

 Usnesení č. 0989/2011  
18. DYS – CENTRUM Strakonice, o.s. při ZŠ Čelakovského 

            Usnesení č. 0990/2011 
19. Dětský folklórní soubor (DFS) Práchenáček - výpůjčka prostor a povolení umístění sídla DFS na 
adrese DK ve Strakonicích, Mírová 831 

 Usnesení č. 0991/2011  
20. Náhradní parkování po dobu uzavření vjezdu do dvora MěÚ  

 Usnesení č. 0992/2011  
21. SMO ČR – návštěva evropských institucí v Bruselu 

            Usnesení č. 0993/2011 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
35. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:35 hodin v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Rozpočtová   opatření  č.  60 – 65 
Usnesení č. 0942/2011 (35/1) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 60  ve výši  86 200,- Kč  
Příspěvek Jihočeského kraje na hospodaření v lesích na obnovu a zajištění lesních porostů. 
RO  č. 61  ve výši  189 000,- Kč  
Dotace v rámci programu prevence kriminality  na zajištění projektu „Navazující intervenční program 
prevence kriminality města Strakonice“. 
RO  č. 62  ve výši  1 060 757,- Kč  
Dotace z ERDF a SFŽP na akci Revitalizace Rennerových sadů Strakonice. 
RO  č. 63  ve výši  148 301,- Kč  
Dotace JčK pro ZŠ Povážská, Strakonice na projekt „Rovné příležitosti pro každého, šance pro 
všechny“. 
RO  č. 64  ve výši  100 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci odboru rozvoje z položky rozvoj města a program obnovy 
venkova – členské příspěvky na položku městský mobiliář na provedení nutných oprav. 
RO  č. 65 ve výši  145 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci odboru rozvoje z položky rozvoj města a program obnovy 
venkova – členské příspěvky na pořízení nového herního prvku v lokalitě Podskalí – Strakonice. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 60 - 65  provést. 
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2. Zápis ze sociální komise 
Usnesení č. 0943/2011 (35/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 4. jednání sociální komise ze dne 21.9.2011 
 
3. Zápis z 5. jednání Komise pro sport 
Usnesení č. 0944/2011 (35/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 5. jednání Komise pro sport ze dne 15. 9. 2011. 
II. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000,- z finančních prostředků na ocenění mimořádných sportovních 
úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města TJ Fezko Strakonice – oddílu otužování na 
dopravu a technické zajištění při ukázce zimního plavání otužilců v rámci novoročních oslav u lávky u 
měšťanského pivovaru dne 1. 1. 2012.  
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 10 000 Kč SKI klubu Strakonice na uspořádání Běhu okolo Kuřidla 
jako XI. ročník Memoriálu Františka Kováře v Habeši dne 8. 10. 2011 a s udělením záštity starosty 
města Strakonice nad Během okolo Kuřidla jako XI. ročník Memoriálu Františka Kováře v Habeši dne 
8. 10. 2011.   
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 500 Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce HC Strakonice, o. s., na hudbu a odměny při III. ročníku maškarního  
karnevalu na ledě  
na Zimním stadionu Strakonice v termínu 26.-31. 12. 2011.   
V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce HC Strakonice, o. s., na ceny a rozhodčí při III. ročníku Vánočních závodů v krasobrus-
lení na Zimním stadionu Strakonice v termínu 26.-31. 12. 2011.   
VI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno- 
časové akce Duze Husot na ceny při hokejbalovém turnaji na hřišti ZŠ F. L. Čelakovského a ZŠ ul. J. 
z Poděbrad ve dnech 5.-6. 11. 2011.   
VII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 500 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 ve dnech 12. 11., 13. 11., 17. 11., 4. 12. a 18.-19. 12. 2011.     
VIII. Souhlasí 
s poskytnutí příspěvku ve výši 2 000 Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce TJ ČZ Strakonice – atletickému oddílu na mezi oddílové závody v kategorii přípravka, 
mladší žactvo v základních atletických disciplínách na stadionu Na Sídlišti v říjnu 2011.   
IX. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 500 Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce SK Basketbal Strakonice na tradiční mezinárodní vánoční turnaj minižactva v basketbalu 
ve Sportovní hale STARZ Strakonice ve dnech 26.-29. 12. 2011.  
X. 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 nájemné a kurzovné při dvouhodinové lekci 
jógy dne 24. 11. 2011.  
XI. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku Českému červenému kříži, Úřadnímu oblastnímu spolku Strakonice na náje-
mné při výcviku zdravotníka zotavovacích akcí na Plaveckém stadionu Strakonice ve dnech  
16.-26. 10. 2011.  
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XII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 6 000 Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce Jaroslavu Walterovi na uspořádání terénních závodů pionýrů (malé motocykly Jawa 50) 
na prostranství pod Hvězdou dne 8. 10. 2011. 
XIII. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku ZŠ a MŠ Střelské Hoštice na ceny pro běžce při 14. ročníku běžeckého 
závodu Běh při Otavě pro děti do 15 let dne 30. 9. 2011. 
XIV. Souhlasí 
s navýšením počtu tréninkových hodin HC Strakonice, o. s., na 30 hodin a 45 minut týdně s účinností 
od 5. 10. 2011. 
XV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro kategorie žactva  
a dorostu (v případě HC Strakonice, o. s, včetně juniorské kategorie) v roce 2011 TJ ČZ Strakonice – 
oddílu volejbalu s účinností od 5. 10. 2011. 
 
4. RUIAN - veřejnoprávní smlouva, stanovení výše poplatku za úkon 
Usnesení č. 0945/2011 (35/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s předloženým obecným návrhem veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do 
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí, které budou uzavírány  mezi  městem 
Strakonice  a  obcemi, které o zajištění požádají. Smlouvy budou uzavírány na dobu určitou - do konce 
roku 2013, za odměnu ve výši 200,- Kč za každý provedený úkon.  
 
5. Majetkové záležitosti 
 
1) Částečná revokace usnesení RM číslo 4238/2010 ze dne 14. dubna 2010 
Usnesení č. 0946/2011 (35/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s částečnou revokací usnesení číslo 4239/2010/II/IV ze dne 14. dubna 2010, týkající se podání 
výpovědi z nájemní smlouvy firmě DMP spol.s r.o. se sídlem Pracejovice 63 a dále panu Josefu 
Smolovi, Pracejovice. 
 
2) Bytová jednotka č. 001/427, ul. Chelčického, Strakonice I – 1+1, o výměře 65,30 m2    
Usnesení č. 0947/2011 (35/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 001, v domě č.p. 427, ul. Chelčického přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 001/427, ul. Chelčického, Strakonice včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 350.000,- 
Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
3) Uvolněná bytová jednotka č. 015, o velikosti 3+1 v č.p. 1255, ul. Obránců míru, Strakonice  
Usnesení č. 0948/2011 (35/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 015, v domě č.p. 1255, ul. Obránců míru přímým prodejem do 
osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 015/1255, ul. Obránců míru, Strakonice 
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. 
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4) Uvolněná bytová jednotka č. 043, o velikosti 1+1 v č.p. 988, ul. Ellerova, Strakonice  
Usnesení č. 0949/2011 (35/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 043, v domě č.p. 988, ul. Ellerova přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 043/988, ul. Ellerova, Strakonice včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 300.000,- 
Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
5) Uvolněná bytová jednotka č. 001, o velikosti 2+1 v č.p. 405, ul. Nádražní, Strakonice  
Usnesení č. 0950/2011 (35/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 001, v domě č.p. 405, ul. Nádražní přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 001/405, ul. Nádražní, Strakonice 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. 
 
6) Uvolněná b.j. 3+1, č.b.  002, v č.p. 433, ul.  Nádražní, Strakonice II  
Usnesení č. 0951/2011 (35/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 002, v domě č.p. 433, ul. Nádražní přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 002/433, ul. Nádražní 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.  
 
7) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší 20 000,- Kč 
Usnesení č. 0952/2011 (35/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč z  organizace  
Základní škola Povážská Strakonice: 
- nábytek kombinovaný fialová – poř. cena 47.285,- Kč, r.poř. 1999 
- nábytek kombinovaný dřevo – poř. cena 51.313,- Kč, r.poř. 1998 
- nábytek kombinovaný B,R,Z – poř. cena 40.485,- Kč, r.poř. 1996  
- soubor nábytku – poř. cena 53.300,- Kč, r.poř. 2001 
- soubor nábytku – poř. cena 64.301,- Kč, r.poř. 2004 
- soubor nábytku – poř. cena 62.100,- Kč, r.poř. 2003 
- soubor nábytku – poř. cena  69.702,- Kč, r.poř. 2004 
- nábytek kombinovaný s červenou – poř. cena 28.670,- Kč, r.poř. 1997. 
 
8) Darování movitého majetku  
Usnesení č. 0953/2011 (35/5) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí  
s uzavřením darovacích smluv mezi městem Strakonice a následujícími organizacemi, jejichž 
předmětem bude darování níže uvedeného movitého majetku: 
 Občanské sdružení Přátelé mateřského  centra Beruška Strakonice 
- skříňka u tabule  
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- skříňka věšáková   
- nábytková stěna  
- stůl kancelářský  
- soubor  nábytku kombinovaný fialový 
- soubor  nábytku kombinovaný - dřevo 
Apoštolská církev, sbor bez hranic Praha – pro činnost Klubu Mana Strakonice 
- tabule Dubno  
- stůl kancelářský  
- skříň registrační  
- skříňka – 2x 
- polička přihrádková  
- boční stěna  
- skříňka čelní  
- zadní stěna  
- skříňka pod tabuli – 2x 
- lavice – 6x   
- židle – 6x  
- nástěnka. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných smluv. 
 
9) Pronájem garážového stání v bytovém domě  čp. 1391 v  ul. Leknínová ve Strakonicích 
Usnesení č. 0954/2011 (35/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením nájemních smluv na pronájem garážových stání v bytovém  domě  čp. 1391 v ul. 
Leknínová ve Strakonicích s následujícími žadateli za níže uvedených podmínek: 
- paní Jana Michálková,  Strakonice, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 300,- Kč/měsíc/jedno garážové stání + DPH.   
- pan Radek Koudelka,  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 příslušných smluv. 
 
10) Nebytové prostory v objektu Sokolovská  38, Strakonice 
Usnesení č. 0955/2011 (35/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 169 m2 v objektu Sokolovská 38, 
Strakonice podanou nájemcem spol. AUTOSLUŽBY MANA  s.r.o. Strakonice s tím, že nájem bude 
ukončen dohodou ke dni 31.12.2011                                                                                                                                                                                       
II. Nesouhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem nebytových  prostorů o výměře 169 m2 v přízemí objektu  
Sokolovská 38, Strakonice. 
II. Souhlasí 
s tím, aby  nebytové prostory o výměře 169 m2 v objektu Sokolovská 38, Strakonice, byly od 1.1.2012  
přenechány do užívání Jednotce  sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO), vedené v kategorii JPO 
III/2. 
IV. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody. 
 
11) Žádost o souhlas se stavebními úpravami  
Usnesení č. 0956/2011 (35/5) 
Rada města po projednání 
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I.  Souhlasí 
s provedením následujících stavebních úprav v pronajatém nebytovém prostoru v objektu bývalé ZŠ 
Lidická 194 ve Strakonicích,  jehož nájemci budou Štěpánka a Martin Halamovi,  Strakonice:  
- odstranění dřevěné příčky mezi kabinetem a učebnou o výměře 56,3 m2  
- obložení stěn v učebně o výměře 60,8 m2 a sice polystyrénem tloušťky 10 cm, aby  byla místnost 
odhlučněna od ostatních prostor  
-  zabudování sprchového koutu do větší  místnosti, kde je v současné době WC  
- oddělení pronajatých prostorů od ostatních prostorů ve III. nadz. podlaží a to sádrokartonovou 
příčkou na chodbě. 
Uvedené stavební úpravy budou provedeny na náklady nájemců, po skončení nájemního vztahu bude 
předmět nájmu uveden do původního stavu, pokud se nájemci  s pronajímatelem nedohodnou jinak. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
 
12) Žádost pana Karla Krejčíka, Strakonice 
- k výše uvedenému bodu nebylo přijato žádné usnesení (nebyl navržen žádný konkrétní podnájemce) 
 
13) Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví  města Strakonice 
p.č. dle KN 1050/9 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou přípravou a realizací 
stavby: „Novostavba rodinného domu na p.č. 1050/2 a 1050/4 v k.ú. Dražejov u Strakonic“. 
Žadatel:  Anna Rajnochová, 386 01 Strakonice 
V zastoupení: Jakub Jeništa DiS., 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0957/2011 (35/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením vodovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1050/9 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Novostavba rodinného 
domu na p.č. 1050/2 a 1050/4 v k.ú. Dražejov u Strakonic“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
14) Pověření k podpisu „souhlasu“ s obsahem Veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení 
stavby „Garáž se skladem zahradního nářadí a terasou pro venkovní posezení“ 
Usnesení č. 0958/2011 (35/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby „Garáž se skladem zahradního 
nářadí a terasou pro venkovní posezení“ na pozemku p.č. 76/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic.  
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
1) Stanovení užšího seznamu uchazečů o nájem bytu . 
Usnesení č. 0959/2011 (35/5a) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
a) Uchazeči převedeni z předchozího seznamu: 
Ladislav Vuško, Strakonice 
František Domorázek, Str 
Zdeněk Svoboda, Strakonice 
Alena Brabencová, Strakonice 
Tran Thi Thuy Mo, Strakonice 
Emanuel Dlouhý, Starý Dražejov 
Jaroslav Holman, Strakonice 
Marie Kudračová, Miloňovice 
Pavel Kadlec, Strakonice 
Martina Píchová, Strakonice 
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Jana Chvostová, Čestice  
 
b) Nově zařazení uchazeči:  
Mgr. Monika Hurská, Volyně 
Petr Michalik, Strakonice 
Radek Suda, Strakonice 
Martina Thímová, Strakonice 
Vladislava Bečvářová, Strakonice 
Klára Bubrlová, Strakonice 
Jiřina Kopecká, Strakonice 
Zuzana Homolová, Detva-Sídlisko SR 
Pavel Vojtík, Strakonice 
Ljudmyla Binědová, Strakonice 
Iva Drdová, Strakonice 
 
2) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 018 v domě č.p. 205 ul. Stavbařů, Strakonice  
Usnesení č. 0960/2011 (35/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (39,40 m2), č.b. 018, v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, 
Strakonice II se slečnou Jiřinou Kopeckou, Strakonice a v případě odmítnutí bytové jednotky uzavřít 
nájemní smlouvu s panem Petrem Michalikem, Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. A31 v domě č.p.  805 ul. Zvolenská, Strakonice 
Usnesení č. 0961/2011 (35/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (42,18 m2), č.b. A31, v domě č.p. 805, ul. 
Zvolenská, Strakonice I se slečnou Klárou Bubrlovou, Strakonice a v případě odmítnutí bytové 
jednotky uzavřít nájemní smlouvu s paní Janou Chvostovou, Čestice 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. B21 v domě č.p.  805 ul. Zvolenská, Strakonice 
Usnesení č. 0962/2011 (35/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (34,33 m2), č.b. B21, v domě č.p. 805, ul. 
Zvolenská, Strakonice I s  panem Pavlem Kadlecem, Strakonice a v případě odmítnutí bytové jednotky 
uzavřít nájemní smlouvu s panem Petrem Michalikem, Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 013 v domě č.p.  204 ul. Stavbařů, Strakonice 
Usnesení č. 0963/2011 (35/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (56,20 m2), č.b. 013, v domě č.p. 204, ul. Stavbařů, 
Strakonice II s  paní Martinou Píchovou, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 



 9

 
6) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. B42 v domě č.p.  805 ul. Zvolenská, Strakonice 
Usnesení č. 0964/2011 (35/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+1 (83,94 m2), č.b. B42, v domě č.p. 805, ul. 
Zvolenská, Strakonice I s panem Františkem Domorázkem, Strakonice a v případě odmítnutí bytové 
jednotky uzavřít nájemní smlouvu s panem Pavlem Mrázkem, Stavbařů 204, Strakonice.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
7) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 002 v domě č.p.  47 ul. Velké nám. , Strakonice 
Usnesení č. 0965/2011 (35/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+1 (76,46 m2), č.b. 002, v domě č.p. 47, ul. Velké 
náměstí, Strakonice I s  paní Vladislavou Bečvářovou, Strakonice, v případě odmítnutí bytové 
jednotky uzavřít nájemní smlouvu s paní Lucií Horelicovou, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
8) Otevřené řízení v souvislosti s dodavatelem stavby „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – I. 
etapa“ 
Usnesení č. 0966/2011 (35/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením otevřeného řízení na základě záznamu o posouzení  a hodnocení nabídek na 
dodavatele stavby: „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – I. etapa“. Nejvýhodnější nabídka byla 
podána společností Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy za celkovou cenu díla 
3.221.615,96 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
9) Zjednodušené podlimitní  řízení v souvislosti s dodavatelem stavby „Sběrný dvůr Strakonice“ 
Usnesení č. 0967/2011 (35/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením zjednodušeného podlimitního řízení na základě záznamu o posouzení  a hodnocení 
nabídek na dodavatele stavby: „Sběrný dvůr Strakonice“. Nejvýhodnější nabídka byla podána 
společností PROTOM Strakonice, s.r.o., Strakonice I, Písecká 290, PSČ 386 01, IČ 43841252  za 
celkovou cenu díla 11 800 015 Kč bez  DPH  (14 160 018 Kč vč. DPH). 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
10) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví města 
Strakonice p.č. dle KN 1272/20 v k.ú. Strakonice   v souvislosti s přípravou stavby „TP ul. 
Zvolenská pro RD č.p. 602 PhDr. Beranová – ID 763/c.z. 581“.  
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59,  386 43 Strakonice. 
Usnesení č. 0968/2011 (35/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uložením teplovodní přípojky na pozemku  v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1272/20  v k.ú. 
Strakonice   v souvislosti s přípravou stavby „TP ul. Zvolenská pro RD č.p. 602 PhDr. Beranová – ID 
763/c.z. 581“, dle sazebníku. 
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II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
11) Výstavba ZŠ  Povážská 
Usnesení č. 0969/2011 (35/5a) 
Rada města v souvislosti s realizací stavby  „ZŠ  Povážská  Strakonice“   
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.5 ke smlouvě o dílo mezi městem Strakonice a sdružením  Porr (Česko) a.s., 
JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., PROTOM Strakonice s.r.o., PRIMA , 
akciová společnost, jehož předmětem je navýšení ceny díla o částku 88 107,- Kč bez DPH na celkovou 
cenu díla 307 103 084 -, Kč včetně DPH, a to z důvodu provedení prací a dodávek nad rámec smlouvy 
(vícepráce a méněpráce).  
II. Pověřuje  
starostu  podpisem  dodatku č.5  ke  smlouvě.  
 
1) Vlasta Pánová, Strakonice II – oznámení o zániku společného nájmu bytu 
Usnesení č. 0970/2011 (36/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále evidována  
paní Vlasta Pánová. 
 
2) Jana Zádrapová, Strakonice – žádost o výměnu bytu 
Usnesení č. 0971/2011 (36/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
žádost paní Jany Zádrapové, Strakonice 
II. Souhlasí 
se změnou užívání této bytové jednotky na nebytový prostor 
III. Ukládá 
majetkovému odboru vyřešit změnu užívání bytové jednotky (stavební úřad, katastr nemovitostí) 
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej nebytové jednotky č. 2 o 30,60 m2 v suterénu domu č.p. 39 
ul. Školní, Strakonice II 
 
3) Dodatky ke smlouvám o sdružených službách dodávky elektřiny  
Usnesení č. 0972/2011 (36/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatků ke smlouvám o sdružených službách dodávky elektřiny s dodavatelem elektrické 
energie E.ON Energie, a.s. na období od 1.1.2012 do 31.12.2014, jehož předmětem bude stanovení 
ceny za dodávku elektřiny v hodnotě 1.450,- Kč/MWh bez DPH, a to ve vysokém i nízkém tarifu 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušných dodatků.  
 
4) Pronájem  nebytových prostorů v objektu bývalé ZŠ Lidická 194 ve Strakonicích 
Usnesení č. 0973/2011 (36/1) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí  
s uzavřením nájemních smluv na pronájem následujících nebytových prostorů ve III. nadzemním 
podlaží objektu bývalé Základní školy Lidická 194 ve Strakonicích níže uvedeným žadatelům za 
těchto podmínek: 
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- Taneční klub „Čtyřlístek“, se sídlem Nová 227, Nový Dražejov, Strakonice, pronájem učebny o 
výměře 52,9 m2, pronájem za účelem výuky závodního sportovního tance a společenské výchovy dětí 
TK Čtyřlístek Strakonice, nájemné ve výši 70,-Kč/m2/rok.  
 
- Občanské sdružení Taneční skupina ROZÁLIE  Strakonice, se sídlem Tržní 1152, Strakonice,  
pronájem učeben o výměrách  51,8 m2, pronájem za účelem výuky country tanců, mexických tanců, 
historických tanců, u dětské části souboru hlavně stepu – cloggingu, nájemné ve výši 70,-Kč/m2/rok.  
 
- CTS Sluníčko o.s.  Strakonice, se sídlem Tržní 815, Strakonice,  pronájem učebny o výměře 60,2  
m2,  pronájem za účelem výuky country tanců pro děti a dospělé, pořádání  kulturních a společenských 
akcí, nájemné ve výši 70,- Kč/m2/rok. 
 
Nájemní smlouvy s výše uvedenými žadateli budou uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce, nájemci budou hradit na své náklady spotřebu energií (teplo, el. energie, voda). Chodby a WC 
budou využívány nájemci nebytových prostorů ve III. nadzemním podlaží společně. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných smluv.  
III. Souhlasí  
s tím, aby učebna o výměře 71,4 m2 ve III. nadzemním podlaží budovy Lidická 194, Strakonice 
nebyla pronajímána, ale  byla ponechána pro potřeby ZŠ Povážská za účelem  uskladnění nábytku, 
který bude ve II. etapě dostavby školy Nad Školou 560 převezen do nové budovy.  
 
5) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě  
Usnesení č. 0974/2011 (36/1) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí  
s uzavřením dodatku  k nájemní smlouvě  č. 94-003 ze dne 1.8.1994 uzavřené mezi městem 
Strakonice a  Euroškolou  Strakonice střední odbornou školou s.r.o., jehož předmětem budou 
následující změny: 
- změna užívání části předmětu nájmu z původního způsobu užívání – bytová jednotka 2+1,  I. 
kategorie na nový způsob užívání – šatny pro studenty, s tím, že hrazení nájemného za bytovou 
jednotku bude ukončeno ke dni  31.7.2011. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
6) Pronájem garážového  stání v bytovém domě  čp. 1392 v  ul. Leknínová ve Strakonicích 
Usnesení č. 0975/2011 (36/1) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 13 v domě čp. 1392 v ul. Leknínová ve 
Strakonicích s níže uvedenou žadatelkou za následujících podmínek: 
- Jana Kolorosová, Strakonice, nájemné ve výši 300,- Kč/měsíčně + DPH, nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
7) Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo v souvislosti s projektovou dokumentací „Lávka pod soutokem 
Otavy s Volyňkou ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 0976/2011 (36/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
uzavřením dodatku č.2 ke smlouvě o dílo v souvislosti s projektovou dokumentací „Lávka pod 
soutokem Otavy s Volyňkou ve Strakonicích“ se společností VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 
1014/20, 160 00 Praha 6. Předmětem dodatku je ukončení smlouvy o dílo ve fázi rozpracovanosti. 
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II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětného dodatku č.2. 
 
6. Přehled řešení prioritních námětů z Fóra zdravého města z roku 2010  
Usnesení č. 0977/2011 (35/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
Přehled řešení prioritních námětů (tzv. „10P“) z Fóra zdravého města z roku 2010. 
II. Ukládá  
koordinátorovi zdravého města předložit radě města přehled návrhů řešení prioritních námětů z Fóra 
zdravého města  2011 a to do konce června 2012. 
 
7. Závěrečná zpráva z realizace společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko - 
Otavské  
Usnesení č. 0978/2011 (35/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
Závěrečnou zprávu z realizace společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko – 
Otavské vyhlášeného v roce 2010. 
II. Ukládá 
koordinátorovi Zdravého města a MA21 Mgr. Michalu Novotnému předložit Závěrečnou zprávu z 
realizace společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko – Otavské vyhlášeného 
v roce 2011 a to do konce října 2012 do jednání RM.  
III. Pověřuje 
koordinátora Zdravého města a MA21 Mgr. Michala Novotného přípravou společného grantu pro rok 
2012, včetně předběžných jednání s Komunitní nadací Blanicko – Otavskou. 
 
8. Odměna ředitelky MŠ U Parku 
Usnesení č. 0979/2011 (35/8) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
udělení odměny ředitelce MŠ U Parku k ocenění pracovních zásluh u příležitosti životního jubilea, dle 
přiloženého návrhu, který je samostatnou přílohou materiálu uloženou na odboru školství a cestovního 
ruchu. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 
9. ZŠ F. L. Čelakovského  – dodávka IT technologií 
Usnesení č. 0980/2011 (35/9) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
za město Strakonice Ing. Libuši Řeřábkovou členem, Ing. Miluši Vackovou náhradníkem a Ing. 
Miroslava Iněho s hlasem poradním, výběrové komise na zakázku v rámci projektu EU „Operační 
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost“: dodávka IT technologií. 
Výběrové řízení proběhne dne 12.10.2011 od 10.00 hod. 
 
10. Dodávka a montáž nábytku do tří učeben ZŠ F. L. Čelakovského – změna termínu realizace   
Usnesení č. 0981/2011 (35/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se změnou termínu realizace a předání zakázky na dodávku a montáž nábytku do tří učeben Základní 
školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280, firmou PEŠKA – židle a křesla s.r.o., Plzeň, kdy 
ve smlouvě o dílo (usnesení RM č. 888/2011), dojde k posunutí termínu z 14.10.2011 na 21.10.2011.  
II. Pověřuje 
starostu města  podpisem smlouvy o dílo v předloženém znění. 
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11. Finanční příspěvek – TJ ČZ Strakonice, oddíl orientačního běhu    
Usnesení č. 0982/2011 (35/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč TJ ČZ Strakonice – oddílu orientačního běhu  
na uspořádání třináctého závodu jihočeské oblasti v orientačním běhu pro mládež a dospělé ve 
Strakonicích - Srpská dne 22. 10. 2011. Příspěvek bude hrazen z rozpočtu odboru školství a 
cestovního ruchu, z organizace 214 – příspěvky na ocenění mimořádných sportovních úspěchů 
kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města.  
  
12. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 
Usnesení č. 0983/2011 (35/12) 
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 
dne 15. října 2011 – živá hudba – koncert skupin Doga, Hamr, Aleš Brichta – Sokolovna 
Strakonice, pořádá Jiří Toman, Katovice – od 22:00 hodin do 01:00 hodin následujícího dne. 
 
13. MěÚSS – souhlas s přijetím daru 
Usnesení č. 0984/2011 (35/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů od firmy  Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. Podskalská 324, IČ 
26068273. Předmětem daru je 1 sud piva na společenskou kulturní akci pro seniory na DPS  
Strakonice – Václavské posezení  ve výši 1.320,- Kč  
II. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace  
 
14. Smlouva o provedení ohňostroje – Milan Skála        
Usnesení č. 0985/2011 (35/14) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o provedení ohňostroje s panem Milanem Skálou, Volyně na realizaci 
novoročního ohňostroje dne 1. 1. 2012 za smluvní cenu Kč 100 000,-   (včetně DPH). 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
15. TS – bytové záležitosti         
1.Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá ( Calabová Evženie) 
Usnesení č. 0986/2011 (35/14) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.10.2011 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt 
– nájem doba určitá  Evženii Calabové, Strakonice, č.b. 004 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, I. 
kategorie, ve 2. podlaží domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 31.10.2011, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
16. Zápis z 3. jednání Komise školství       
Usnesení č. 0987/2011 (35/16) 
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Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 3. jednání Komise školství ze dne 22.9.2011. 
II. Bere na vědomí  
protokol ČŠI o státní a veřejnosprávní kontrole v Mateřské škole Strakonice, Lidická 625. 
III. Revokuje 
usnesení RM č. 495/2002 ze dne 29.5.2002, které se týká zabezpečení provozu školních družin o 
prázdninách. 
IV. Schvaluje 
provoz školních družin v období hlavních a vedlejších prázdnin při počtu minimálně 10 žáků, kdy 
provoz budou střídavě zajišťovat všechny ZŠ zřizované městem Strakonice. 
 
17. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu nákladů spojených s pronájmem 
prostor M ěKS: 
A/ o.s. ADRA, Klikatá 1238/90c, Praha 5 
Usnesení č. 0988/2011 (35/16) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku o.s. ADRA, Klikatá 1238/90c, Praha na úhradu nákladů spojených 
s pronájmem prostor v KZ Mír „U Mravenčí skály“. Finanční příspěvek byl již poskytnut ( viz. 
31RM100811, č.usn. 772/2011).  

  
B/ ČČK, Úřad oblastního spolku, Strakonice 
Usnesení č. 0989/2011 (35/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2.640,-Kč vč. DPH na úhradu nákladů spojených 
s pronájmem prostor Strakonického hradu dne 10.11.2011 (16:00-17:00 – Rytířský sál, 17:00-19:00- 
sál U Kata) u příležitosti slavnostního předávání stříbrných a zlatých plaket bezpříspěvkovým dárcům 
krve). Bude hrazeno z nedočerpaných finančních prostředků, určených na úhradu nájmu (RO č. 67). 
 
18. DYS – CENTRUM Strakonice, o.s. při ZŠ Čelakovského 
Usnesení č. 0990/2011 (35/16) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 6000,-Kč na zajištění provozu  linky důvěry. 
II. Souhlasí  
s bezplatným uveřejněním informací o činnosti DYS CENTRA Strakonice, o.s. ve Zpravodaji města. 
 
19. Dětský folklórní soubor (DFS) Práchenáček - výpůjčka prostor a povolení umístění sídla 
DFS na adrese DK ve Strakonicích, Mírová 831 
Usnesení č. 0991/2011 (35/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s výpůjčkou prostor v Domě kultury (DK) ve Strakonicích pro pravidelné zkoušky  dudácké muziky, 
doprovázející vystoupení DFS Prácheňáček. Pro tyto účely byla dohodnuta místnost č. 55 – klubovna 
ve II. patře MěDK a to vždy ve středu od 17:00 do 19:00 hodin.  
II. Souhlasí 
s umístěním sídla DFS Prácheňáček na adrese Domu kultury ve Strakonicích, Mírová 831.  
 
20. Náhradní parkování po dobu uzavření vjezdu do dvora MěÚ  
Usnesení č. 0992/2011  
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s využitím parkoviště pod OD Baťa jako náhradní plochou pro parkování po dobu uzavření vjezdu do 
dvora MěÚ Strakonice (17.10.2011 – 27.10.2011). 
II. Souhlasí 
s vyřazením z provozu parkovacího automatu na parkovišti dle I. na dobu od (17.10.2011 – 
27.10.2011). 
 
21. SMO ČR – návštěva evropských institucí v Bruselu 
Usnesení č. 0993/2011  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, aby Ing. Pavel Vondrys se zúčastnil plánované cesty Předsednictva SMO ČR do Bruselu po 
evropských institucí, která se uskuteční v termínu 21. – 23. listopadu 2011. Náklady cesty (doprava + 
ubytování) hradí Stálé zastoupení EK v ČR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                            Ing. Pavel Pavel          
        starosta                               místostarosta  


