
 1

- 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  39. jednání Rady města Strakonice 

konaného 9. listopadu 2011 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     7 členů RM 

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

 
 
Program: 
 
1. Majetkové záležitosti        

   Usnesení č. 1061/2011 – 1074/2011 
2. FK Junior Strakonice, o. s. - příspěvek na nájemné        

            Usnesení č. 1075/2011  
3. Projekt „Veřejné osvětlení ulice Lidická, Strakonice – II. etapa“- podání žádosti o příspěvek 
z nadace ČEZ    

            Usnesení č. 1076/2011  
4. Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti- systém územní identifikace     

            Usnesení č. 1077/2011  
5. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě k výkonu přenesené působnosti- evidence obyvatel  

            Usnesení č. 1078/2011  
6. MěÚSS - souhlas s přijetím daru 

            Usnesení č. 1079/2011  
7. Návštěva rakouského města Hirschbach 

            Usnesení č. 1080/2011  
8. Projekt „Fit hřiště pro seniory, Strakonice“– podání žádosti o příspěvek z nadace ČEZ 

            Usnesení č. 1081/2011 
9. Příspěvky na kulturní činnost               

            Usnesení č. 1082/2011 
10. ZUŠ – poskytnutí finančního příspěvku na Adventní koncert 

            Usnesení č. 1083/2011 
11. Záštita a poskytnutí finančního příspěvku u příležitosti  vyhlašování „Nejúspěšnějších sportovců 
okresu Strakonice za rok 2010“  

            Usnesení č. 1084/2011 
 
 
 
Zahájení:  
39. 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. 
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1. Majetkové záležitosti        
 
1) Žádost o pronájem části střechy a části půdních prostor objektu č.p. 194 Lidická, Strakonice 
Usnesení č. 1061/2011 (39/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na  pronájem části střechy (anténního stožáru) a části  půdních prostor objektu 
bývalé Základní školy Lidická č.p. 194, Strakonice  za účelem umístění antény a datového rozvaděče 
pro příjem datových služeb (přípojné body sloužící k připojení koncových uživatelů v rámci jednoho 
objektu pro elektronický přenos dat a připojení k internetu   na nemovitosti v majetku města 
Strakonice). 
 
2) Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostorů a revokace části usnesení č. 973/2011 ze 
dne 5.10.2011 
Usnesení č. 1062/2011 (39/1) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
část usnesení Rady města Strakonice č. 973/2011 ze dne 5.10.2011, týkající se pronájmu nebytových 
prostorů ve III. nadzemním podlaží objektu bývalé Základní školy Lidická 194 ve Strakonicích 
následujícímu žadateli: 
- 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.  
II. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na  pronájem učebny o výměře 52,9 m2 ve III. nadzemním podlaží objektu 
bývalé Základní školy Lidická č.p. 194, Strakonice.  
 
3) Stavba: Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice 
Usnesení č. 1063/2011 (39/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2010 – 75 na realizaci stavby „Rekonstrukce Velkého 
náměstí, Strakonice“ uzavřené dne 18.3.2010 mezi městem Strakonice a společností EUROVIA CS, 
a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující : 
- navýšení ceny díla s ohledem na změny: SO 274 – změna umístění kontejnerového stání v ulici 
Pionýrská (ZL 53), SO 312 – přeložka vodovodu a šachty u vjezdu do dvora MěÚ (ZL 55), SO 300 – 
propojení stávající zděné kanalizační stoky do nové, pod ZŠ  (ZL 59), SO 302 – úprava stávajících 
lapačů střešních nečistot v ul. Na Stráži, u sokolovny (ZL 61), SO 702 – kamenný kvádr – deska pod 
sochu dudáka vč. bet. základu (ZL 67), SO 801 – substrát do záhonů na okružní křižovatce (ZL 68), 
SO 302 – přemístění uliční vpusti v ul. Na Stráži do dl.kostek, před KB (ZL 71), SO 010 – obrubníky 
na severní straně manipulační plochy ve dvoře MěÚ (ZL 75), SO 105 – úprava vstupu do domu čp. 
1124 (ZL 76), SO 702 – zesílení perforované dlažby okolo stromů na tl. 100 mm (ZL 77), SO 300.01 
– oprava kanalizační přípojky čp. 9 (ZL 78), SO 105 – oprava a doplnění obrub angl. dvorků před 
sokolovnou (ZL 79) o částku 399.623,55 Kč bez DPH, tzn. 479.548,26 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.  
 
1) Monika Hrušovská, Strakonice – žádost o prodloužení nájemní smlouvy na startovací 
bytovou jednotku 
Usnesení č. 1064/2011 (39/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy ke startovací bytové jednotce č. 04, v ul. Stavbařů, č.p. 206, 
Strakonice II,  pro paní Moniku Hrušovskou na dva roky, tedy do 31. 10. 2013. 
II. Pověřuje 
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starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu bytu. 
 
2) Uvolněná b.j.  1+0, č.b. 007 v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, Strakonice  
Usnesení č. 1065/2011 (39/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+0 (29,80 m2), č.b. 007, v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, 
Strakonice II s paní Annou Tvrdkovou, Strakonice.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Uvolněná b.j.  1+0, č.b. A38 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice  
Usnesení č. 1066/2011 (39/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+0 (38,00 m2), č.b. A38, v domě č.p. 805, ul. 
Zvolenská, Strakonice I, s  panem Petrem Michalikem, Strakonice, v případě odmítnutí bytové 
jednotky uzavřít nájemní smlouvu se slečnou Kateřinou Němečkovou, bytem Hajská. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. A25 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice  
Usnesení č. 1067/2011 (39/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (45,47 m2), č.b. A25, v domě č.p. 805, ul. 
Zvolenská, Strakonice I, s paní Janou Zádrapovou, Strakonice.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 007 v domě č.p.  47 ul. Velké nám., Strakonice 
Usnesení č. 1068/2011 (39/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+1 (69,30 m2), č.b. 007, v domě č.p. 47, ul. Velké 
náměstí, Strakonice I, s paní Janou Chvostovou, Čestice, v případě odmítnutí bytové jednotky uzavřít 
nájemní smlouvu s paní Ljudmilou Biněda, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Uvolněná b.j. 3+1, č.b. 001 v domě č.p.  1113 ul. Máchova (areál Sportovní haly), Strakonice 
Usnesení č. 1069/2011 (39/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 3+1 (71,72 m2), č.b. 001, v domě č.p. 1113, ul. 
Máchova, Strakonice I s paní Andreou Farkovou, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
7) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 009 v domě č.p. 405, ul. Nádražní, Strakonice  II 
Usnesení č. 1070/2011 (39/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  



 4

s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+1 (73,85 m2), č.b. 009, v domě č.p. 405, ul. Nádražní, 
Strakonice I, s paní Mgr. Monikou Hurskou, Volyně, v případě odmítnutí bytové jednotky uzavřít 
nájemní smlouvu s paní Ljudmilou Biněda, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
8) Uvolněná b.j.  4+1, č.b. A14 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice  
Usnesení č. 1071/2011 (39/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 4+1 (101,18 m2), č.b. A14, v domě č.p. 805, ul. 
Zvolenská, Strakonice I s paní Vladislavou Bečvářovou, Strakonice.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
9) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 360/1, p.č. dle KN 1268/6 a p.č. dle KN 1386/3, vše v k.ú. 
Strakonice, v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Za Stínadly – VN, TS, NN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Ing.Ivo Šafařík–geodetická kancelář, Na Houpačkách 945/46, 397 01 Písek 
Usnesení č. 1072/2011 (39/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro zřízení a provozování zařízení distribuční 
soustavy spočívající v umístění zemního kabelového vedení VN, zemního kabelového vedení NN a 
uzemnění na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN 360/1, p.č. dle KN 1268/6 a p.č. dle 
KN 1386/3 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Za Stínadly – VN, TS, NN“ , 
dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
10) Žádost o povolení umístění stavby podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 508/93, p.č. dle KN 595/14, p.č. dle KN 722/38, p.č. dle 
KN 724/16, p.č. dle KN 724/17  a p.č. dle KN 805,  vše v k.ú. Nové Strakonice, p.č. dle KN 351, 
p.č. dle KN 609/3 a p.č. dle KN 651, vše v k.ú. Přední Ptákovice, v souvislosti se stavbou „16010-
010373; Strakonice, Volyňská, ÚPS, obnova“.  
Žadatel: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle 
V zastoupení: Libor Křepelka, Projektové služby, Tomkova 2099, 390 01 Tábor  
Usnesení č. 1073/2011 (39/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uložením podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 508/93, p.č. dle KN 595/14, p.č. dle KN 722/38, p.č. dle KN 724/16, p.č. dle KN 724/17   a   
p.č. dle KN 805,  vše v k.ú. Nové Strakonice,  p.č. dle KN 351, p.č. dle KN 609/3  a  p.č. dle KN 651, 
vše v k.ú. Přední Ptákovice, v souvislosti se stavbou  „16010-010373; Strakonice, Volyňská, ÚPS, 
obnova“.  
Souhlas je podmíněn:  
V části trasy podzemního vedení budou přidány 2 ks barevně odlišených chrániček HDPE o rozměru 
40/33 mm z důvodu možnosti protažení optických kabelů využívaných městem Strakonice, rozsah 
bude upřesněn před zahájením prací, nejpozději při žádosti o zvláštní užívání. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení podzemního 
vedení veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 508/93, p.č. dle 
KN 595/14, p.č. dle KN 722/38, p.č. dle KN 724/16, p.č. dle KN 724/17  a p.č. dle KN 805,  vše v k.ú. 
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Nové Strakonice, p.č. dle KN 351, p.č. dle KN 609/3 a p.č. dle KN 651, vše v k.ú. Přední Ptákovice, 
v souvislosti se stavbou „16010-010373; Strakonice, Volyňská, ÚPS, obnova“.  
Souhlas je podmíněn:  
V části trasy podzemního vedení budou přidány 2 ks barevně odlišených chrániček HDPE o rozměru 
40/33 mm z důvodu možnosti protažení optických kabelů využívaných městem Strakonice, rozsah 
bude upřesněn před zahájením prací, nejpozději při žádosti o zvláštní užívání. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení podzemního vedení veřejné 
komunikační sítě do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 508/93, p.č. dle KN 595/14, 
p.č. dle KN 722/38, p.č. dle KN 724/16, p.č. dle KN 724/17  a p.č. dle KN 805, vše v k.ú. Nové 
Strakonice, p.č. dle KN 351, p.č. dle KN 609/3 a p.č. dle KN 651, vše v k.ú. Přední Ptákovice, 
v souvislosti se stavbou „16010-010373; Strakonice, Volyňská, ÚPS, obnova“, cena za věcné břemeno 
je stanovena dle oceňovací vyhlášky částkou 10.000,- Kč  + DPH. 
Souhlas je podmíněn:  
V části trasy podzemního vedení budou přidány 2 ks barevně odlišených chrániček HDPE o rozměru 
40/33 mm z důvodu možnosti protažení optických kabelů využívaných městem Strakonice, rozsah 
bude upřesněn před zahájením prací, nejpozději při žádosti o zvláštní užívání.  
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
11) Stavba: Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – hodiny na pylonu 
Usnesení č. 1074/2011 (39/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s provedením hodin na pylonu v rámci Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice ve variantě Hodiny 
ze tří stran, čtvrtá severní strana kostky bude sloužit pro revizní vstup, za předpokládanou cenu 
175.000,- Kč bez DPH, tj. 210.000,- Kč včetně DPH. 
 
2. FK Junior Strakonice, o. s. - příspěvek na nájemné       
Usnesení č. 1075/2011 (39/2) 
Rada města po projednání 
I. 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 FK Junior 
Strakonice, o. s., s účinností od 9. 11. 2011. 
 
3. Projekt „Veřejné osvětlení ulice Lidická, Strakonice – II. etapa“- podání žádosti o příspěvek 
z nadace ČEZ    
Usnesení č. 1076/2011 (39/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s podáním žádosti o příspěvek z nadace ČEZ na realizaci projektu „Veřejné osvětlení ulice 
Lidická, Strakonice – II. etapa“ v rámci grantového řízení Podpora regionů pro rok 2012 
  
4. Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti- systém územní identifikace 
Usnesení č. 1077/2011 (39/4) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému 
územní identifikace, adres a nemovitostí,    mezi  městem Strakonice  a  obcí Libětice, IČ 667650 
zastoupené starostou Vladimírem Peckou. Smlouva je uzavírána na dobu určitou - do konce roku 
2013, za odměnu ve výši 200,- Kč za každý provedený úkon.  
  
5. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě k výkonu přenesené působnosti- evidence obyvatel  
Usnesení č. 1078/2011 (39/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti   uzavřené dne 
26.8.2010 mezi městem Strakonice  a  obcí Libětice, IČO 667650 zastoupené starostou Vladimírem 
Peckou, jejímž předmětem je zápis údajů do informačního systému  evidence obyvatel – zákon č. 
133/2000 Sb. Předmětem dodatku je změna doby trvání smlouvy,  která se  mění na dobu neurčitou. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy  
 
6. MěÚSS - souhlas s přijetím daru 
Usnesení č. 1079/2011 (39/6) 
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 5 sudů piva pro kulturní a společenské akce v závěru roku 2011 a to 
Pečovatelské služby, Denního stacionáře a Domovů pro seniory v Lidické a Rybniční , ve výši 7.225,- 
Kč  
II. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů od firmy  MILFA SYROVÝ, Palackého 106, 387 01 Volyně. Předmětem 
daru je 20 ks skleněných pohárů pro účastníky XIV. ročníku plaveckých závodů Denního stacionáře 
mentálně postižených v celkové výši 3.500 ,- Kč  
III. Souhlasí 
s vybudováním bezdrátového systému zabezpečení objektů – kanceláří ředitelství a sociálních 
pracovníků v objektu Jezerní 1281 v částce 29.330,- Kč + DPH 
IV. Souhlasí 
s vybudováním bezdrátového systému zabezpečení objektů – kanceláří Pečovatelské služby, Rybniční 
1283 v částce 17.890,- Kč + DPH 
V. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace  
VI. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice zajistit instalaci EZS s připojením na Městskou policii a zhodnocení budov 
zajistit účetně do majetku města – majetkovým odborem. 

 
7. Návštěva rakouského města Hirschbach 
Usnesení č. 1080/2011 (39/7) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s návštěvou rakouského města Hirschbach dne 27. 11. 2011. Město Strakonice bude zastupovat 
místostarosta Ing. Pavel Pavel.  
 
8. Projekt „Fit h řiště pro seniory, Strakonice“– podání žádosti o příspěvek z nadace ČEZ 
Usnesení č. 1081/2011 (39/8) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s podáním žádosti o nadační příspěvek NADACE ČEZ do Grantového programu Podpora regionů pro 
rok 2012 – na projekt „Fit hřiště pro seniory, Strakonice“ 
 
9. Příspěvky na kulturní činnost               
Usnesení č. 1082/2011 (39/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 5 000,- Domu dětí a mládeže Strakonice na akce pro veřejnost: 
tvořivá dílna - adventní věnce, tvořivá dílna - skleněný šperk jako vánoční dárek a mikulášská nadílka 
2011.  
II. Ruší  
usnesení 31. Rady města Strakonice č. 0773/2011.  
III. Souhlasí  
se změnou užití finančních prostředků ve výši Kč 5 000,- Gymnáziem Strakonice, Máchova 174, 
z projektu cesty do partnerského města Bad Salzungen na zajištění projektu Expedice Gymnázia 
Strakonice do Izraele, který se uskutečnil v termínu 20.-28. října 2011.  
 
10. ZUŠ – poskytnutí finančního příspěvku na Adventní koncert (RO č. 75) 
Usnesení č. 1083/2011 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 12.270,-Kč na pronájem sálu v MěDK na Adventní 
koncert ZUŠ Strakonice, konaný dne 1.12.2010 od 9:00 pro žáky ZŠ a od 17:00 hodin pro rodiče a 
veřejnost. Bude hrazeno přesunem finančních prostředků z položky příspěvek na provoz MHD ve 
Strakonicích, kde dojde k úspoře finančních prostředků. 
 
11. Záštita a poskytnutí finančního příspěvku u příležitosti  vyhlašování „Nejúspěšnějších 
sportovců okresu Strakonice za rok 2010“ (RO č. 76) 
Usnesení č. 1084/2011 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s převzetím záštity starostou města u příležitosti vyhlašování „Nejúspěšnějších sportovců okresu 
Strakonice za rok 2011“ dne 26.1.2011.  
II. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 7.896,-Kč včetně DPH na úhradu nákladů spojených s 
pronájmem sálu v MěKS dne 26.1.2011 (13:00-22:00 hodin) u příležitosti vyhlašování 
„Nejúspěšnějších sportovců okresu Strakonice za rok 2011. Bude hrazeno přesunem finančních 
prostředků z položky příspěvek na provoz MHD ve Strakonicích, kde dojde k úspoře finančních 
prostředků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel                        PhDr. Ivana Říhová         
  místostarosta                             místostarostka        
    


