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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  45. jednání Rady města Strakonice 

konaného 28. prosince 2011 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     5 členů RM 

Mgr. Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel – místostarosta  
členové  RM: Ing. Joza, Mgr. Pavelka, Mgr. Samec 
Ing. Tůma – tajemník 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka  

 
 
Omluveni:  PhDr. Říhová - místostarostka 
   Mgr. Cháberová – členka RM            

Mgr. Malotová – PR 
Program: 
 
1. Majetkové záležitosti  
                     Usnesení č. 1280/2011- č. 1285/2011 
2. Platové výměry ředitelů od 1. ledna 2012 ZŠ a MŠ zřizovaných městem  

            Usnesení č. 1286/2011 
3. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006      

            Usnesení č. 1287/2011 
4. Odměny ředitelům řízených organizací za 2. pololetí 2011 

            Usnesení č. 1288/2011 
5. Stanovení oddacího dne 

            Usnesení č. 1289/2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

Zahájení:  
45. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:15 hodin v kanceláři 
starosty po skončení jednání zastupitelstva města. 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) Vladislava Bečvářová, Strakonice – nevyřazení z evidence žadatelů o byt 
Usnesení č. 1280/2011 (45/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ponecháním paní Vladislavy Bečvářové, Strakonice v evidenci žadatelů o nájem bytu.  
 
2) Stanovení užšího seznamu uchazečů o nájem bytu 
Usnesení č. 1281/2011 (45/2) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
seznam níže uvedených uchazečů o nájem bytu: 
a) Uchazeči převedeni z předchozího seznamu: 
Ladislav Vuško, Strakonice 
Zdeněk Svoboda, Strakonice 
Alena Brabencová, Strakonice 
Tran Thi Thuy Mo 
Marie Kudračová Miloňovice 
Mgr. Monika Hurská, Volyně 
Radek Suda, Strakonice 
Martina Thímová, Strakonice 
Vladislava Bečvářová, Strakonicetě 
Zuzana Homolová, Detva 
Pavel Vojtík, Strakonice 
Ljudmyla Binědová, Strakonice 
Iva Drdová, Strakonice 
Kateřina Němečková, Hajská 
 
b) Nově zařazení uchazeči:  
Jaroslav Koleček, Pracejovice 
Zdeněk Kočí, Strakonice 
Zdeňka Votavová, Strakonice 
 
3)  „Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice“ – dodatek č.2 
Usnesení č. 1282/2011 (45/2) 
Rada města po projednání  a s ohledem na zaslané vyjádření poskytovatele dotace upravuje usnesení 
rady města č. 1149/2011 ze dne 23.11.2011 takto. 
I. Souhlasí 
v rámci konečného vyúčtování stavby „Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice“ 
s uzavřením dodatku č.2 na základě změnových listů č. 1 a 2 se sdružením JIHOSPOL – KUČERA, 
představitel: JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost a.s., Písecká 893, 386 01 
Strakonice. Předmětem dodatku č. 2 je snížení celkové ceny díla o částku 13.299,-Kč bez DPH. 
Celková cena díla činí 16 962 405,-Kč bez DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2.  
 
1) Společenství vlastníků pro dům čp. 156, Bezděkovská ul., Společenství vlastníků pro dům čp. 
411-412, Dukelská ul., Strakonice – žádost o výpůjčku pozemku p.č. 628/114 a části pozemku 
p.č. 628/126 vše v  k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 1283/2011 (45/2) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 628/114 o výměře 805 m

2
 a výpůjčce části pozemku 

p.č. 628/126 o výměře cca 236 m
2
, vše v  k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, se Společenstvím 

vlastníků pro dům čp. 156, ul. Bezděkovská a Společenstvím vlastníků pro dům čp. 411-412, ul. 
Dukelská ve Strakonicích, na dobu neurčitou, za účelem obnovení oplocení ve dvorním traktu 
bytových domů, opravy stávajícího plaňkového oplocení, zřízení pískoviště a laviček, na náklady 
Společenství vlastníků pro dům čp. 156, ul. Bezděkovská a Společenství vlastníků pro dům čp. 411-
412, ul. Dukelská ve Strakonicích. Souhlas je podmíněn zachováním nepřetržitého a bezproblémového 
vstupu na předmětné pozemky majiteli – městu Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
2) Myslivecké sdružení Banín Dražejov –  žádost o pronájem části pozemku p.č. 223 v  k.ú. 
Dražejov u Strakonic, obec Strakonice 
Usnesení č. 1284/2011 (45/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 223 v  k.ú. Dražejov u Strakonic s  Mysliveckým 
sdružením Banín Dražejov, Dražejov 23, Strakonice, za účelem umístění chatky na skladování krmiva 
pro přikrmování zvěře a přístřešku při pořádání Sne dětí, za cenu 300,- Kč/měsíc, tj. 3.600,- Kč/rok, na 
dobu neurčitou. Tento souhlas je podmíněn zlegalizování stavby stavebním úřadem MěÚ Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
3) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo v  souvislosti s projektovou dokumentací „Pěší propojení 
pozemku bývalého domku Zavadilových na Podskalí a sídliště Mír ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 1285/2011 (45/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo v  souvislosti s projektovou dokumentací „Pěší propojení 
pozemku bývalého domku Zavadilových na Podskalí a sídliště Mír ve Strakonicích“ se společností 
Atelier Penta s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice. Předmětem dodatku je ukončení smlouvy o dílo 
ve fázi rozpracovanosti. 
II. Pověřuje 
starostu města k  podpisu předmětného dodatku č.1. 
 
2. Platové výměry ředitelů od 1. ledna 2012 ZŠ a MŠ zřizovaných městem  
Usnesení č. 1286/2011 (45/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
platové výměry ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice, které jsou 
samostatnou přílohou materiálu uloženou na odboru školství a cestovního ruchu, od 1. ledna 2012. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 
3. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006      
Usnesení č. 1287/2011 (45/1) 
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 
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a) dne 28. ledna 2012 – Maturitní ples 4.B – živá hudba + diskotéka – Městské kulturní středisko 
Strakonice, pořádá Nadační fond Gymnázia Strakonice, Máchova 174, 386 48 Strakonice – od 22:00 
hodin do 04:00 hodin následujícího dne.  
b) dne 3. února 2012 – Maturitní ples třídy oktáva – živá hudba + diskotéka – Městské kulturní 
středisko Strakonice, pořádá Nadační fond Gymnázia Strakonice, Máchova 174, 386 48 Strakonice – 
od 22:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne.  
c) dne 18. února 2012 – Maturitní ples 4.A  – živá hudba + diskotéka – Městské kulturní 
středisko Strakonice, pořádá Nadační fond Gymnázia Strakonice, Máchova 174, 386 48 Strakonice – 
od 22:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne.  
d) dne 3. března 2012 – Maturitní ples 4.C  – živá hudba + diskotéka – Městské kulturní 
středisko Strakonice, pořádá Nadační fond Gymnázia Strakonice, Máchova 174, 386 48 Strakonice – 
od 22:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne.  
e) 13. ledna 2012 – Koncert skupiny Parovod – Sokolovna Strakonice, pořádá Catering ST, s.r.o., 
Bezděkovská 371, 386 01 Strakonice – od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne. 
f) 21. ledna 2012 – 15. Agroples – živá hudba – Milenium Muzic Bend – Městské kulturní 
středisko Strakonice, pořádá Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., Radošovice 83, 386 01 
Strakonice – od 22:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne. 
 
4. Odměny ředitelům řízených organizací za 2. pololetí 2011 
Usnesení č. 1288/2011  
Rada města po projednání 
v souladu s §134 zák. č. 262/2006 Zák. práce za splnění mimořádných úkolů v II. pol. r. 2011 
I. Stanovuje 
odměnu ředitelům řízených organizací za II. pol. r. 2011, jejíž výše je v písemné podobě uložena na 
personálním oddělení MěÚ. 
 
5. Stanovení oddacího dne 
Usnesení č. 1289/2011  
Rada města po projednání 
I. Stanovuje 
den 14.4.2012 oddacím dnem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                           Ing. Pavel Pavel                             
           starosta     místostarosta  


