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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  49. jednání Rady města Strakonice 

konaného 8. února 2012 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     5 členů RM 

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

 
Omluveni:  Mgr. Ing. Vondrys - starosta  

Ing. Pavel – místostarosta   
    

Program: 
 
1. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v MŠ a Smlouva o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání 
(poslední rok před zahájením povinné školní docházky – předškolák) v MŠ ve Strakonicích  
         Usnesení č. 1364/2012  
2. Vlajka pro Tibet            
         Usnesení č. 1365/2012  
3. Záštita starosty města a užití znaku města – SZDP ČR (Matka roku 2011, Otec roku 2011)  
         Usnesení č. 1366/2012  
4. Komise pro sport            
         Usnesení č. 1367/2012  
5. Majetkové záležitosti           
            Usnesení č. 1368/2012 – 1372/2012  
6. Zápis 1/2012 z  jednání Kontrolního výboru dne 19 1. 2012      
         Usnesení č. 1373/2012  
7. MěÚSS: A/Prodloužení ubytování v AD       
         Usnesení č. 1374/2012  

       B/ Souhlas s přijetím daru 
                 Usnesení č. 1375/2012  

8. Změna použití finančních prostředků 
    Usnesení č. 1376/2012 

9. Projekt „Zateplení a výměna oken MŠ Lidická, Strakonice“- podání žádosti o dotaci a pověření 
k jednání se SFŽP ČR 

    Usnesení č. 1377/2012 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
49. jednání Rady města Strakonice zahájila paní místostarostka PhDr. Ivana Říhová v 15:40 hodin 
v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatovala usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v MŠ a Smlouva o zařazení dítěte k předškolnímu 
vzdělávání (poslední rok před zahájením povinné školní docházky – předškolák) v MŠ ve 
Strakonicích  
Usnesení č. 1364/2012 (49/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách mezi městem Strakonice a obcí 
Bílsko. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání (poslední rok před zahájením povinné 
školní docházky – předškolák) v mateřské škole ve Strakonicích mezi městem Strakonice a obcí Bílsko. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem smluv v předloženém znění. 
 
2. Vlajka pro Tibet            
Usnesení č. 1365/2012 (49/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyvěšením Tibetské vlajky dne 10.3.2012 na hlavní budově MěÚ („Vlajka pro Tibet“). 
II. Ukládá 
kanceláři tajemníka – oddělní správní vyvěsit výše uvedenou vlajku. 
 
3. Záštita starosty města a užití znaku města – SZDP ČR (Matka roku 2011, Otec roku 2011)  
Usnesení č. 1366/2012 (49/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením Záštity starosty města nad 3. ročníkem udělení ocenění Matka roku 2011 nebo Otec roku 2011 
a užitím znaku města Strakonice v této souvislosti (10.5.2012 v 15:00 ve školní jídelně Vyšší odborné 
školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel a služeb Strakonice). 
 
4. Komise pro sport            
Usnesení č. 1367/2012 (49/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání komise pro sport ze dne 19. 1. 2012. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 Kč Tenis klubu Strakonice, o. s., na ceny při celostátním turnaji 
mladších žáků v Tenisové hale Strakonice ve dnech 4.-5. 2. 2012.  
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 Kč Tenis klubu Strakonice, o. s., na ceny při celostátním turnaji 
mladších žákyň v Tenisové hale Strakonice ve dnech 4.-5. 2. 2012.  
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 Kč Tenis klubu Strakonice, o. s., na ceny při celostátním turnaji 
starších žáků v Tenisové hale Strakonice ve dnech 18.-20. 2. 2012. 
V. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku SK Basketbal Strakonice na rozhodčí a ceny pro vítěze soutěží při náborové akci 
pro mladé basketbalisty a basketbalistky – Koš umí dát každý ve Sportovní hale STARZ Strakonice dne 
26. 2. 2012. 
VI. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč SK Basketbal Strakonice na rozhodčí a ceny pro vítěze soutěží 
při turnaji smíšených družstev ZŠ Strakonice v kategorii mladší minižactvo  
(ročník2000 a mladší) ve sportovní hale STARZ Strakonice dne 25. 3. 2012. 
VII. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 Kč TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na ceny a rozhodčí  
při turnajích v házené pro mládež v Házenkářské hale Strakonice dne 26. 2. a 18. 3. 2012.   
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VIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5 000 Kč TJ Fezko Strakonice – oddílu vodního póla na ubytování  
v rámci turnaje ve vodním pólu mladšího žactva Floridsdorfer hallenbad, ročník narození 2000  
a mladší, v Rakousku – Vídeň ve dnech 18.-19. 2. 2012. 
IX. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 6 000 Kč OFS Strakonice na uspořádání tří halových turnajů  pro mládež 
ve fotbale a jeden Den fotbalu pro žáky základních škol ve Sportovní hale STARZ Strakonice a na 
fotbalovém stadionu Na Sídlišti ve Strakonicích ve dnech 11. 2., 25. 2., 10. 3. a v květnu 2012.  
X. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 8 000 Kč HC Strakonice, o. s., na zajištění účasti na mezinárodním 
hokejovém turnaji mládežnických družstev v Ženevě ve Švýcarsku ve dnech 30. 3.-1. 4. 2012.  
XI. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku p. Petru Chládkovi na zajištění účasti při závodech Evropského poháru v Para-
Ski 2012. 
XII. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku TJ ČZ Strakonice – atletickému oddílu na reprezentaci města v roce 2011.  
XIII. 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 2012 TJ ČZ Strakonice – oddílu 
orientačního běhu s účinností od 8. 2. 2012. 
XIV. Upravuje 
- usnesení číslo 944/2011 ze dne 5. 10. 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 ve sportovním areálu Na Muškách 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 17.-18. 12. 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 27.-28. 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 6. 12. 2011.  
- unesení číslo 226/2011 ze dne 9. 2. 2011 
XIV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 500 Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce TJ Sokol Strakonice na zajištění přehlídky pódiových skladeb v Praze dne 27. 3. 2011. 
 
5. Majetkové záležitosti  
 
1) Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice 
Usnesení č. 1368/2012 (49/5) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s Pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených usnesením Rady města 
Strakonice č. 912/2066 ze dne 11.10.2006, na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice za 
podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto zájemcům: 
 1. Ing. Zdeněk Kadlec, Na břehu 384, 387 11 Katovice 
 2. JIPEX Jiří Pexidr, Skály 65, 398 11 Protivín 
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 3. Ing. Luděk Saxl, Strunkovice nad Volyňkou 49, 387 01 Volyně 
 4. Jaroslav Kuberna, Pracejovice 33, 386 01 Strakonice 
 5. Josef Berger, Nihošovice 89, 387 01 Volyně 
 6. Petr Rokyta, V holi 60, Pracejovice, 386 01 Strakonice 
 7. Ladislav Minařík, Bezděkovská 427, 386 01 Strakonice 
 8. Milan Hradecký, Novosedly 145, 387 16 Volenice 
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice.  
II. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:  
 1. člen Ing. Pavel Pavel 
 2. člen Ing. Roman Nejdl 
 3. člen Ing. Anna Sekyrová  
 4. člen Ing. Jana Narovcová 
 5. člen Eliška Kučerová 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
 1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
 2. náhradník Ing. Jaroslav Brůžek 
 3. náhradník Ing. Jan Tůma 
 4. náhradník Ing. Ondřej Feit 
 5. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
III. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání nabídky.  
 
2) Výběrové řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice 
Usnesení č. 1369/2012 (49/5) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s Pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených usnesením Rady města 
Strakonice č. 912/2006 ze dne 11.10.2006, na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města 
Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto zájemcům: 
 1. Ing. Zdeněk Kadlec, Na břehu 384, 387 11 Katovice 
 2. JIPEX Jiří Pexidr, Skály 65, 398 11 Protivín 
 3. Ing. Luděk Saxl, Strunkovice nad Volyňkou 49, 387 01 Volyně 
 4. Jaroslav Kuberna, Pracejovice 33, 386 01 Strakonice 
 5. Josef Berger, Nihošovice 89, 387 01 Volyně 
 6. Petr Bednařík, Obránců míru 1263, 386 01 Strakonice 
 7. Richard Kubíček, Luční 461, 386 01 Strakonice 
 8. Milan Hradecký, Novosedly 145, 387 16 Volenice 
 9. CHANA – DW s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec 
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky. 
II. Jmenuje 
členy  komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:  
 1. člen Ing. Pavel Pavel 
 2. člen Ing. Roman Nejdl 
 3. člen Ing. Anna Sekyrová  
 4. člen Ing. Jana Narovcová 
 5. člen Eliška Kučerová 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
 1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
 2. náhradník Ing. Jaroslav Brůžek  
 3. náhradník Ing. Jan Tůma 
 4. náhradník Ing. Ondřej Feit 
 5. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
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III. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání nabídky.  
 
3) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou  „SO451 Přeložka  
a ochrana kabelů Telefónica O2 – Zastávka Husova“ – doplnění pozemku p.č. dle KN 580/4 v k.ú. 
Strakonice.  
Žadatel: Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle 
V zastoupení: TAPAS s.r.o., Dušan Kubeš, Katovická 175, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1370/2012 (49/5) 
Rada města po projednání v souvislosti se stavbou „Autobusová zastávka ulice Husova, Strakonice“ byla 
provedena vynucená překládka telefonních kabelů, přičemž s touto překládkou souhlasila RM usnesením  
I. Souhlasí 
v souvislosti se stavbou „SO451 Přeložka a ochrana kabelů Telefónica O2 – Zastávka Husova“ 
s doplněním usnesení  RM č. 73/2010 ze dne 8.12.2010  o pozemek v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 580/4 v k.ú. Strakonice. 

 
4) Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného 
břemene na pozemku p.č. dle KN 815 v k.ú. Nové Strakonice v majetku České republiky – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti se stavbou  „Propojení T – Mobile CZ 
Strakonice, Katovická 175, TKB, O2“  
Žadatel: Česká republika – ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 
V zastoupení: VYDIS, Jaroslava Řípová, Pražská 1581, 250 01 Brandýs nad Labem 
Usnesení č. 1371/2012 (49/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  mezi městem  Strakonice  jako stranou 
oprávněnou a Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  jako stranou 
povinnou spočívající  v právu  umístění, oprav a údržby optického komunikačního vedení za účelem  
zřídit a provozovat síť elektronických komunikací a veřejně prospěšné stavby k zatížené nemovitosti p.č. 
dle KN 815 V k.ú. Nové Strakonice.     
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene  mezi městem  Strakonice  jako stranou oprávněnou a 
Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  jako stranou povinnou 
spočívající  v právu  umístění, oprav a údržby optického komunikačního vedení za účelem  zřídit a 
provozovat síť elektronických komunikací a veřejně prospěšné stavby k zatížené nemovitosti p.č. dle KN 
815 v k.ú. Nové Strakonice. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu  ve 
výši stanovené v závislosti na základní ceně pozemku, inflačního koeficientu cen pozemků, počtu let 
trvání práva odpovídajícího věcnému břemeni, účelu zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni , 
druhu pozemku a velikosti dotčené plochy včetně ochranného pásma. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných  smluv. 
    

1) Dodatek č.01 k  SOD 2011 – 319  v souvislosti se stavbou: „Zateplení a výměna oken MŠ 
Šumavská, Strakonice“ 
Usnesení č. 1372/2012 (49/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.01 s firmou IZOLTECHNIK CZECH, s.r.o., Jana Milíče 679, Nové Vráto, 370 01 
České Budějovice v souvislosti se stavbou: „Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, Strakonice“. 
Předmětem dodatku č.01 je změna termínu zahájení realizace smluveného předmětu díla  s ohledem na 
stávající klimatické podmínky, které neumožňují z technologického hlediska aplikovat  předepsané 
stavební práce a dodávky materiálů dle projektové dokumentace. 
Zahájení realizace smluveného předmětu díla se stanovuje na dobu, kdy budou vhodné klimatické 
podmínky  s ohledem na aplikaci prací a dodávek materiálů dle projektové dokumentace, tj. průměrná 
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denní teplota bude nad +5ºC. V závislosti s posunutím termínu zahájení realizace smluveného předmětu 
díla se o stejnou dobu posunuje také termín jeho ukončení. 
 II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č.01.  
 
6. Zápis 1/2012 z  jednání Kontrolního výboru dne 19 1. 2012 
Usnesení č. 1373/2012 (49/6) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí zápis 1/2012 z  jednání Kontrolního výboru dne 19 1. 2012. 
 
7. MěÚSS:  
A/Prodloužení ubytování v AD       
Usnesení č. 1374/2012 (49/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě  paní Jany Červíčkové, pana Jana Farkaše,  paní Žanety 
Ferencové, pana Ladislava Koudelky, pana Jiřího Mazného, pana Zdeňka Siváka, paní Jany 
Tyburcové, paní Jany Zábranské, paní Ivety Žigové na dobu určitou od 1.3.2012 do 30.4.2012. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence  na dobu určitou  
od 1.3.2012 do 30.4.2012. 
III.  Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence. 
          
B/ Souhlas s přijetím daru 
Usnesení č. 1375/2012 (49/10) 
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  Dudák -  Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. Podskalská 324, IČ 
26068273. Předmětem daru jsou 4 sudy piva Otavský zlatý pro uživatele Domovů pro seniory Lidická a 
Rybniční a PS Rybniční k MASOPUSTNÍ VESELICI ve výši 5.280,- Kč.  
II. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice uzavřít darovací smlouvu a zavést dar do účetnictví organizace  
 
8. Změna použití finančních prostředků 
Usnesení č. 1376/2012 (49/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s použitím finančních prostředků sociálního odboru – ostatní výdaje na úhradu nezbytných potřeb ve výši 
10.000 Kč pro opatrovance pana Miroslava Polena, bytem Rybniční 1283, Strakonice v měsíci únoru 
2012. 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru provést schválené usnesení 
 
9. Projekt „Zateplení a výměna oken MŠ Lidická, Strakonice“- podání žádosti o dotaci a pověření 
k jednání se SFŽP ČR 
Usnesení č. 1377/2012 (49/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Zateplení a výměna oken MŠ Lidická, Strakonice“ do 
Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast 
podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry) 
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II. Pověřuje 
místostarostku města PhDr. Ivanu Říhovou jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR 
v souvislosti s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Zateplení a výměna oken MŠ Lidická, 
Strakonice“ do Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů 
energie, Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry) 
 
 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Ivana Říhová          Ing. Luděk Joza                             
    místostarostka                  člen RM  


