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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  42. jednání Rady města Strakonice 

konaného 30. listopadu 2011 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     6 členů RM 

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

Omluveni:  Mgr. Samec – člen RM 
   Mgr. Malotová - PR 

             
Program: 
1. Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice pro období 2012 - 2014 
                      Usnesení č. 1162/2011 
2. TS - Návrh ceny vodného a stočného, výše nájemného z VH infrastruktury  na rok 2012 

            Usnesení č. 1163/2011 
3. Rozpočtová  opatření   č.  84 – 87 

            Usnesení č. 1164/2011 
4. Pověření výkonem opatrovnictví 
                    Usnesení č. 1165/2011 
5. TS – bytové záležitosti 

Usnesení č. 1166/2011 - č. 1169/2011 
6. Majetkové záležitosti        
                     Usnesení č. 1170/2011 - 1174/2011 
7. Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 7/2011 o stanovení míst, na kterých je provozování  
    některých sázkových her povoleno 

            Usnesení č. 1175/2011 
8. Obecně závazné vyhláška města Strakonice č. 8/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.  
    7/2010 o místních poplatcích 

            Usnesení č. 1176/2011 
9. Uzavření smlouvy o přijetí úvěru na financování dokončení akce „Strakonice – intenzifikace ČOV a  
    doplnění kanalizace“ 
               Usnesení č. 1177/2011 
10. Přesun finančních prostředků ve výši  92.000,-  z rezervního fondu ŠK do rozpočtu 

            Usnesení č. 1178/2011        
11. Finanční příspěvek – II. ročník benefičního utkání ve futsale   
                          Usnesení č. 1179/2011        
12. Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 6/2011, kterou se stanoví školské obvody 
základních škol zřizovaných městem Strakonice                              
               Usnesení č. 1180/2011        
13. Dodatek č. 8 ke smlouvě o výpůjčce č. 377 s Úřadem práce ve Strakonicích - změna výše 
čtvrtletních záloh                                                                               
                          Usnesení č. 1181/2011        
14. Použití investičního fondu ZŠ Dukelská         
                          Usnesení č. 1182/2011        
 
 



 2

15. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006                            
               Usnesení č. 1183/2011        
16. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru s ČS, a.s.     
               Usnesení č. 1184/2011        
17. Projekt „Regenerace sídliště 1. máje, Strakonice - III. etapa“ - schválení realizace a zajištění 
finančního krytí projektu z rozpočtu města          
               Usnesení č. 1185/2011        
18. Hodnotící zpráva Zdravého města a místní Agendy 21 a projektu podpořeného z Rev. fondu MŽP  
               Usnesení č. 1186/2011        
19. Schválení přijetí daru – Okresní sdružení ČSTV, Jarošovská 743/II, Jindřichův Hradec 

            Usnesení č. 1187/2011        
 
 
 
 
 
Zahájení:  
42. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:40 hodin v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice pro období 2012 - 2014 
Usnesení č. 1162/2011 (42/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice pro období 2012 – 2014. 
II. Doporu čuje ZM  
schválit Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice pro období 2012 – 2014. 
 
2. TS - Návrh ceny vodného a stočného, výše nájemného z VH infrastruktury  na rok 2012 
Usnesení č. 1163/2011 (42/3) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
odsouhlasit pro rok 2012 variantu kalkulace III. 
cenu vodného  47,64 Kč 
cenu stočného   28,98 Kč 
výši nájemného            37 000 tis. Kč 
ceny jsou uvedeny včetně  DPH!!! 
 
3. Rozpočtová  opatření   č.  84 – 87 
Usnesení č. 1164/2011 (42/4) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 84  ve výši  23 164,- Kč  
Neinvestiční transfer z JčK na činnost jednotky dobrovolných hasičů města Strakonice. 
RO  č. 85  ve výši  1 040,- Kč  
Neinvestiční transfer z JčK na činnost jednotky dobrovolných hasičů města Strakonice - Dražejov. 
RO  č. 86  ve výši  38 141,- Kč  
Zvýšení rozpočtu Městské policii Strakonice na opravu kamerového systému po úderu bleskem. 
Rozpočtové opatření bude kryto úhradou pojistného plnění od pojišťovny po likvidaci výše uvedené 
škodní události. 
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II.  Doporučuje ZM 
schválit 
RO  č. 87  ve výši  6 970 000,- Kč  
Zvýšení rozpočtu výdajů na úhradu výkupů pozemků a nemovitostí. Rozpočtové opatření bude kryto 
příjmy za výkup nemovitostí od ŘSD ČR za výkup nemovitostí v souvislosti se stavbou „I/22 
Strakonice“ (tzv. Severní dopravní půloblouk). 
III.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 84 - 86  provést a rozpočtové opatření č. 87 předložit na 
nejbližším zasedání ZM. 
 
4. Pověření výkonem opatrovnictví 
Usnesení č. 1165/2011 (42/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Usnesení Okresního soudu ve Strakonicích o ustanovení Města Strakonice opatrovníkem ve věci 
omezení ve způsobilosti k právním úkonům paní Anny Kubačkové, Strakonice   
II. Pověřuje 
a) paní Kláru Novákovou, Strakonice  
b) v případě její nepřítomnosti slečnu Evu Křivancovou, Mečíchov    
výkonem opatrovnické funkce paní Anně Kubačkové,  Strakonice  
 
5. TS – bytové záležitosti 
1. Odepsání pohledávky – Alexandr Lacko, Strakonice 
Usnesení č. 1166/2011 (42/6) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
Odepsat pohledávku ve výši 10 315,- Kč z účetní evidence TS Strakonice, s.r.o., správa bytového 
hospodářství, jako nevymožitelnou.        
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o, správě bytového hospodářství odepsat pohledávku z účetní evidence. 
 
2. Odepsání pohledávky – Helena Irdzová, Strakonice 
Usnesení č. 1167/2011 (42/6) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
Odepsat pohledávku ve výši 27 208,- Kč z účetní evidence TS Strakonice, s.r.o., správa bytového 
hospodářství, jako nevymožitelnou.        
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o, správě bytového hospodářství odepsat pohledávku z účetní evidence. 
 
3. Odepsání pohledávek 
Usnesení č. 1168/2011 (42/6) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
odepsat pohledávky: 
Hana Tichá, Strakonice  ve výši 97 742,- Kč 
Eva Korchová, Strakonice ve výši 30 019,- Kč 
Petr Kůta, Strakonice ve výši 103 910,- Kč 
Milena Abrahámová, Strakonice ve výši 50 858,- Kč 
M. a K. Šípkovi, Strakonice ve výši 120 547,- Kč 
Ladislav Karvánek, Strakonice ve výši 163 785,- Kč 
z účetní evidence TS Strakonice s.r.o., správa bytového hospodářství, jako nevymožitelné.     
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o, správě bytového hospodářství předložit rozhodnutí RM do 
Zastupitelstva města Strakonice. 
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4. Revokace usnesení RM č. 0385/2011(17/1) – výpověď z nájmu bytu Vydrová Pavlína 
Usnesení č. 1169/2011 (42/6) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
Revokovat usnesení RM č. 0385/2011(17/1), netrvat na výpovědi nájmu z bytu Vydrové Pavlíně.     
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o, ponechat v platnosti původní smlouvu na dobu určitou. Ve spolupráci 
s majetkovým odborem Města Strakonice po skončení platnosti smlouvy tj.31.1.2012 uzavřít nový 
dodatek ke smlouvě na dobu určitou půl roku tj. do 31.7.2012. 
 
6. Majetkové záležitosti        
 

1)  Jednací řízení bez uveřejnění v souvislosti se změnovým listem č. 2  na stavbu: „Zateplení a 
výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice“ 
Usnesení č. 1170/2011 (42/2b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zařazením změnového listu č. 2 do dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se sdružením JIHOSPOL – 
KUČERA, představitel: JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost a.s., Písecká 893, 386 
01 Strakonice, v souvislosti se stavbou: „Zateplení a výměna oken  ZŠ Poděbradova, Strakonice“. 
Předmětem změnového listu č. 2 je navýšení ceny díla  o 1.231.790,70 bez DPH. 
II. Souhlasí 
s čerpáním finanční rezervy na drobné nepředvídané práce ve výši 1.095.206,70 bez DPH, jež byla  
součástí nabídky zhotovitele, na pokrytí tohoto navýšení ceny.  
 
1) Manželé Jiří a Věra Trojanovi, Katovice – prodej pozemku v lokalitě Mušky 
Usnesení č. 1171/2011 (42/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
I. Souhlasit 
s prodejem části pozemku p.č. 320/356 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 12 m2, přesná výměra 
bude určena na základě geometrického plánu, manželům Jiřímu a Věře Trojanovým, Katovice, za cenu 
950,- Kč/m2.  
II. Pověřit  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

2) Průmyslová zóna Jelenka – žádost společnosti STRAKON, s.r.o. o prodej pozemků  
Usnesení č. 1172/2011 (42/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy se společností STRAKON s.r.o., IČ 25188488, Radomyšlská 
268, 376 01 Strakonice, jejímž předmětem bude prodej části pozemku parc.č. 759/4 a části pozemku 
parc.č. 759/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 2700 m2  (souvislý pruh v šíři 20 m a délce cca 135 m 
navazující na výrobní areál žadatele – viz přiložená situace). Přesná výměra bude určena na základě 
geometrického plánu. Geometrický plán uhradí žadatel. Kupní cena je stanovena ve výši 250,-Kč/m2.    
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.  
 
4) Ing. František a Iveta Gabajovi, Strakonice II – žádost   o odkoupení bytu do osobního 
vlastnictví  
Usnesení č. 1173/2011 (42/2a) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem bytové jednotky č. 022 o velikosti 3+1 (84,50 m2) v domě č.p. 482, ul. Dukelská,  
Strakonice II, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zák. č. 
72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) manž. Ing. Františku a Ivetě Gabajovým, za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku hradí kupující.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Předání  majetku  do správy příspěvkové organizace ZŠ  Povážská, Strakonice,  se sídlem Nad 
Školou 560, Strakonice 
Usnesení č. 1174/2011 (42/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit  předáním majetku do správy příspěvkové organizace ZŠ Povážská Strakonice, jedná se  o 
majetek  uvedený  v příloze  (stravovací systém školní jídelny budovy ZŠ Nad Školou 560, 
Strakonice) v celkové hodnotě 648.807,36 Kč včetně DPH, jehož dodavatelem pro město Strakonice 
bylo Sdružení „Základní škola Povážská Strakonice“ (Porr (Česko) a.s., JIHOSPOL, Jihočeská 
obchodní a stavební společnost, a.s., PROTOM Strakonice s.r.o., PRIMA, akciová společnost,,  se 
sídlem Václavské náměstí 11, Praha).  
 
7. Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 7/2011 o stanovení míst, na kterých je 
provozování některých sázkových her povoleno 
Usnesení č. 1175/2011 (42/7) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vydat obecně závaznou vyhlášku č. 7/2011 o stanovení míst, na kterých je provozování 
některých sázkových her povoleno, kterou se ruší OZV č. 1/2008. 
 
8. Obecně závazné vyhláška města Strakonice č. 8/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 7/2010 o místních poplatcích 
Usnesení č. 1176/2011 (42/8) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vydat obecně závaznou vyhlášku města Strakonice  č. x/2011, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 7/2010 o místních oplatcích,  vydat. 
 
9. Uzavření smlouvy o přijetí úvěru na financování dokončení akce „Strakonice – intenzifikace 
ČOV a doplnění kanalizace“ 
Usnesení č. 1177/2011 (42/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere dna vědomí 
výsledek veřejné zakázky  na poskytnutí služeb úvěru na zajištění financování dokončení akce 
„Strakonice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“ 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou, a.s..  
 
10. Přesun finančních prostředků ve výši  92.000,-  z rezervního fondu ŠK do rozpočtu 
Usnesení č. 1178/2011 (42/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
aby Šmidingerova knihovna Strakonice přesunula finanční prostředky ve výši 92.000,- Kč z rezervního 
fondu do svého rozpočtu na rok 2011. Bude použito na nákup vybavení knihovny. 
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11. Finanční příspěvek – II. ročník benefičního utkání ve futsale   
Usnesení č. 1179/2011 (42/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč Martinu Vozábalovi na nájemné při druhém 
ročníku benefičního utkání ve futsale ve Sportovní hale Strakonice dne 17. 12. 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. Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 6/2011, kterou se stanoví školské obvody 
základních škol zřizovaných městem Strakonice                              
Usnesení č. 1180/2011 (42/12) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s předloženým návrhem Obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 6/2011, kterou se 
stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Strakonice, kterou se ruší Obecně 
závazná vyhláška města Strakonice č. 2/2010 schválená Zastupitelstvem města Strakonice dne 8. září 
2010 a č. 4/2010 schválená Zastupitelstvem města Strakonice dne 15. prosince 2010. 
 
13. Dodatek č. 8 ke smlouvě o výpůjčce č. 377 s Úřadem práce ve Strakonicích - změna výše 
čtvrtletních záloh                                                                               
Usnesení č. 1181/2011 (42/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením  dodatku č. 8 ke smlouvě o výpůjčce č. 377 mezi  Úřadem práce ve Strakonicích se 
sídlem Textiláků 393, 386 01 Strakonice, IČ 00476234 a městem Strakonice, jehož předmětem je 
změna výše čtvrtletních záloh na energie, odvoz odpadu, úklid společných prostor a na spotřebovaný 
hygienický materiál podle skutečného vyúčtování za r. 2010 v  budově ve Smetanově ulici čp. 533 a 
změna výměry výpůjčky nebytových prostor. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 8 ke smlouvě v předloženém znění. 
                                                                           
14. Použití investičního fondu ZŠ Dukelská        
Usnesení č. 1182/2011 (42/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s použitím investičního fondu Základní školy Strakonice, Dukelská 166 ve výši 100 tis. Kč na úhradu 
nákladů spojených s vybudováním nových rozvodů v budově školy včetně optických a metalických 
kabelů. 
 
15. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006                            
Usnesení č. 1183/2011 (42/15) 
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 6. ledna 2012 – Maturitní ples 4SB a 4OT - živá hudba – skupina Midi – Městské kulturní 
středisko Strakonice, pořádá Student VOŠ a SPŠ Strakonice, o.p.s., Želivského 291, 386 42 
Strakonice – od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne. 
 
16. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru s ČS, a.s.     
Usnesení č. 1184/2011 (42/16) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM 
schválit uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru s ČS, a.s., který upravuje splácení 
kontokorentního úvěru, a to úvěr je splatný nejpozději do 31. 5. 2013. 
 
17. Projekt „Regenerace sídliště 1. máje, Strakonice - III. etapa“ - schválení realizace a zajištění 
finančního krytí projektu z rozpočtu města          
Usnesení č. 1185/2011 (42/18) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Regenerace sídliště 1. máje, Strakonice - III. etapa“ a předložení žádosti 
o poskytnutí podpory do vyhlášeného programu Podpora bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR  
II. Doporu čuje ZM 
schválit kofinancování projektu „Regenerace sídliště 1. máje, Strakonice - III. etapa“ z rozpočtu města 
Strakonice ve  výši minimálně 30 % celkových nákladů, v případě přidělení dotace z Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR  
 
18. Hodnotící zpráva Zdravého města a místní Agendy 21 a projektu podpořeného z Revolvingového 
fondu MŽP  
Usnesení č. 1186/2011 (42/19) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
Hodnotící zpráva Zdravého města a místní Agendy 21 a projektu podpořeného z Revolvingového 
fondu MŽP ČR za období 2009 a 2010. 
II. Doporu čuje ZM 
vzít na vědomí Hodnotící zprávu Zdravého města a místní Agendy 21 a projektu podpořeného z 
Revolvingového fondu MŽP ČR za období 2009 a 2010. 
 
19. Schválení přijetí daru – Okresní sdružení ČSTV, Jarošovská 743/II, Jindřichův Hradec 
Usnesení č. 1187/2011  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru (2 fotbalové branky JUNIOR o rozměrech 5x2 m z kompozitních materiálů) v celkové hodnotě 
45 600,-Kč od Okresního sdružení ČSTV, Jarošovská 743/II, Jindřichův Hradec za účelem zvýšení 
bezpečnosti dětí na fotbalových hřištích na území města.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                            Ing. Pavel Pavel                             
           starosta      místostarosta  


