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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  53. jednání Rady města Strakonice 

konaného 7. března 2012 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     5 členů RM 

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

   Ing. Tůma – tajemník  
Omluveni:  Ing. Joza, Mgr. Cháberová – členové RM 
  
Program: 
 
1. Zápis z 1. jednání Komise školství 

    Usnesení č. 1461/2012 
2. Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti- systém územní identifikace – Obec Kraselov  
                 Usnesení č. 1462/2012  
3. Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na sběr textilu 
        Usnesení č. 1463/2012  
4. Projekt „Úprava nově získaných prostor hasičské zbrojnice Sokolovská Strakonice“ - spolufinancování  
    projektu z prostředků města Strakonice  

    Usnesení č. 1464/2012      
5. Majetkové záležitosti 

         Usnesení č. 1465/2012 – 1479/2012 
6. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách, Smlouva o zařazení dítěte k předškolnímu  
    vzdělávání (poslední rok před zahájením povinné školní docházky – předškolák) v MŠ ve Strakonicích 
    a Smlouva o zajištění plnění povinné školní docházky ve školském obvodu základní školy ve  
    Strakonicích s obcí Mnichov 

    Usnesení č. 1480/2012 
7. Rozpočtové  opatření  č.  6 

    Usnesení č. 1481/2012 
8. Projekt „Oprava pomníku obětem 1. světové války ve Starém Dražejově – I. etapa“ – podání žádosti o  
    grant a  spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice        

    Usnesení č. 1482/2012 
9. Projekt „Pořízení a osazení radarového ukazatele rychlosti, Strakonice“ – spolufinancování projektu  
    z prostředků města Strakonice          
              Usnesení č. 1483/2012 
10. Projekt „Strakonický hrad žije!“ – spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  
              Usnesení č. 1484/2012 
11. Úprava Zásad pro poskytování finančních příspěvků (neinvestičních transferů) města Strakonice  
      určených pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity  

    Usnesení č. 1485/2012 
12. Užití znaku města na letáčku - Preventivní očkování proti rakovině děložního čípku  
              Usnesení č. 1486/2012 
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Zahájení:  
53. 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. Zápis z 1. jednání Komise školství 
Usnesení č. 1461/2012 (53/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání Komise školství ze dne 16.2.2012. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3 tis. Kč z rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu na soutěž 
mladých záchranářů „Dokaž, že umíš“ klubu Svazu civilní ochrany Strakonice. Příspěvek bude použit na 
nákup cen pro vítězná družstva. 
 
2. Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti- systém územní identifikace – Obec 
Kraselov  
Usnesení č. 1462/2012 (53/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému 
územní identifikace, adres a nemovitostí,    mezi  městem Strakonice  a  obcí Kraselov, IČ 251364 
zastoupené starostkou Irenou Uhlířovou. Smlouva je uzavírána na dobu určitou - do konce roku 2013, za 
odměnu ve výši 200,- Kč za každý provedený úkon.  
 
3. Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na sběr textilu 
Usnesení č. 1463/2012 (53/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením ,,Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na sběr textilu: č. E+B 
Textileco/Strakonice/02/2012. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
4. Projekt „Úprava nově získaných prostor hasičské zbrojnice Sokolovská Strakonice“ - 
spolufinancování  projektu z prostředků města Strakonice  
Usnesení č. 1464/2012 (53/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje na podporu jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí JČK, 1. výzva pro rok 2012 na projekt „Úprava nově získaných prostor 
hasičské zbrojnice Sokolovská Strakonice“.  
II. Souhlasí  
v případě získání grantu z výše uvedeného grantového programu s vyčleněním finančních prostředků 
potřebných na spolufinancování realizace projektu.  
 
5. Majetkové záležitosti 
 
1) Knihovna Husova č.p. 380, rekonstrukce – výběrové řízení na projektanta stavby   
Usnesení č. 1465/2012 (53/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením zadávacího řízení na projektanta stavby „ Knihovna  Husova  č.p. 380 – projekt“.   
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II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy se společností  Wízner AA, Rožmberská 610, Český Krumlov, za  cenu 286.800,- 
Kč vč. DPH, s termínem  dokončení do pěti měsíců  od podpisu  smlouvy. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem  předmětné smlouvy. 
 
2) Ondřej a Kamila Dolejšovi, Strakonice – žádost o podnájem bytu 
Usnesení č. 1466/2012 (53/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v  souladu s ust. § 719 oz., s podnájmem b.j. č. 016 v domě č.p. 447, ul. Luční ve Strakonicích, nájemců 
Ondřeje a Kamily Dolejšových pro paní Veroniku Fejfarovou, a to na dobu od 15.3.2012 do 14.3.2013  
s tím, že podnájem byl schválen na dobu určitou a skončí uplynutím této doby. Po skončení podnájmu 
podnájemce nemá právo na náhradní byt ani podnájem.   
II. Ukládá 
odboru majetkovému udělit souhlas s podnájmem žadateli. 
 
3) Pavla Blažková, Strakonice – žádost o prodloužení nájemní smlouvy na startovací bytovou 
jednotku 
Usnesení č. 1467/2012 (53/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy ke startovací bytové jednotce č. 008, v ul. Stavbařů, č. p. 206, 
Strakonice II  pro paní Pavlu Blažkovou na dva roky, tedy do 31.1. 2014. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu bytu. 
 
4) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. 006 v domě č.p. 204, ul. Stavbařů, Strakonice  
Usnesení č. 1468/2012 (53/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (56,20 m2), č.b. 006, v domě č.p. 204, ul. Stavbařů, 
Strakonice II, s paní Milenou Čížkovou, Strakonice,  v případě odmítnutí bytové jednotky uzavřít nájemní 
smlouvu s paní Marcelou Majerovou, Velká Turná.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Uvolněná bytová jednotka č. 004, o velikosti 1+1 v č.p. 47, ul. Velké náměstí, Strakonice  
Usnesení č. 1469/2012 (53/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (53,54 m2), č.b. 004, v domě č.p. 47, ul. Velké 
náměstí, Strakonice I, s manželi Miroslavem a Alenou Homolkovými, Strakonice, za podmínky, že před 
podpisem NS bude uhrazeno dlužné nájemné za bytovou  jednotku č. 008 v domě č.p. 47 ul. Velké 
náměstí, Strakonice, ve výši 15.304,- Kč.     
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy a dohody. 
 
6)Uvolněná b. j. 2+0, č.b. 004, Leknínová 1392, Strakonice 
Usnesení č. 1470/2012 (53/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+0 (67,60 m2), č.b. 004, v přízemí domu č.p. 1392, ul. 
Leknínová s  paní Ivou Drdovou, Strakonice, v případě odmítnutí bytové jednotky uzavřít nájemní 
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smlouvu s paní Věrou Landsingerovu, Strakonice, za předpokladu, že budou splňovat podmínky nařízení 
vlády č. 146/2003 Sb. (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
1) Miroslav Vadlejch, Strakonice – žádost o kompenzaci nájmu bytu 
Usnesení č. 1471/2012 (53/2a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci týkající se problému zamrzání rozvodů vody v bytě č. 8 č.p. 786 ul. Tržní, Strakonice s tím, že 
odstranění závad budou řešit TS Strakonice ve spolupráci s majetkovým odborem a příslušným 
projektantem. 
II. Nesouhlasí 
s kompenzací nájmu pro p. Miroslava Vadlejcha, Strakonice, z důvodu nefunkčnosti vodovodního potrubí 
(nefungující rozvod teplé a studené vody do umyvadla v koupelně a napojení pračky) v období od 
13.2.2012 do 17.2.2012.  
 
2) Uvolněná bytová jednotka č. 013, velikosti 2+1 v č.p. 77, ul. Bezděkovská,  Strakonice II 
Usnesení č. 1472/2012 (53/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 013 v domě č.p. 77, ul. Bezděkovská přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 013/77, ul. Bezděkovská, Strakonice II, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku je stanovena ve výši 600.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
3) Výběrové řízení na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
Usnesení č. 1473/2012 (53/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na odkup dřevní hmoty s panem Radkem Kubernou, Pracejovice, 386 01 
Strakonice, za cenu 532.739,- Kč včetně DPH.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
4) MUDr. Ilonka Pile čková, 386 01 Strakonice 
- žádost o souhlas z titulu majitele sousedního pozemku  
- žádost o souhlas s udělením výjimky odstupové vzdálenosti 
Usnesení č. 1474/2012 (53/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 589/1 v k.ú. Přední Ptákovice, s realizací stavby „Novostavba 
garáže a stavební úpravy oplocení na pozemku p.č. 16 a p.č. 589/12 k.ú. Přední Ptákovice“. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města Strakonice. 
II. Souhlasí  
s udělením výjimky dle § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, 
v platném znění, z ustanovení § 25 odst. 6 – odstupové vzdálenosti, tedy s umístěním stavby - 
„Novostavba garáže a stavební úpravy oplocení na pozemku p.č. 16 a p.č. 589/12 k.ú. Přední Ptákovice“ 
na hranici pozemků p.č. 589/12 a p.č. 589/1 vše v k.ú. Přední Ptákovice, obec Strakonice.  
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5) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 1073/1 a p.č. dle KN 1073/10, vše v k.ú. Modlešovice, v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Novostavba  RD Modlešovice na pozemku p.č. dle PK 
38/1 v k.ú. Modlešovice“. 
Žadatel:  Miloš Uhlík, 386 01 Strakonice. 
V zastoupení: Ing. Pavel Bláha, 387 11 Katovice. 
Usnesení č. 1475/2012 (53/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením vodovodní  přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1073/1 a p.č. dle 
KN 1073/10, vše v k.ú. Modlešovice, v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: 
„Novostavba  RD Modlešovice na pozemku p.č. dle PK 38/1 v k.ú. Modlešovice“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 
6) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví města Strakonice 
p.č. dle KN 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou přípravou a realizací 
stavby: „Vodovodní přípojka pro pozemek p.č. dle KN 1269/121 v k.ú. Dražejov u Strakonic“ . 
Žadatel:  Jiřina Broučková, 387 06  Malenice. 
Usnesení č. 1476/2012 (53/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením vodovodní  přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1269/1 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Vodovodní přípojka pro 
pozemek p.č. dle KN 1269/121 v k.ú. Dražejov u Strakonic“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 
7) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti  se stavbou  „11010-022627 T 
Mobile lokální Strakonice. trasa OK“ – doplnění pozemku p.č. dle KN 748/3 v k.ú. Nové Strakonice.  
Žadatel: Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4  
V zastoupení: VEGACOM a.s.,Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 
Usnesení č. 1477/2012 (53/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti se stavbou „11010-022627 T Mobile lokální Strakonice. trasa OK“ s doplněním usnesení  
RM č. 4433/2010 ze dne 2.6.2010  o pozemek v majetku města Strakonice p.č. dle KN 748/3 v k.ú. Nové 
Strakonice. 
 
8) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 563/37 , p.č. dle KN 563/51, p.č.    dle KN 563/52, KN 1272/20 a 1277/1 vše v k.ú. 
Strakonice  v souvislosti se stavbou  „Rekonstrukce Plánkova, Chelčického Strakonice + 
technologický propoj V.14PF-2208-027, V.14.PF-3211-3209-010“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GK Plavec – Michalec, Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530, 397 01  Písek 
Usnesení č. 1478/2012 (53/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení NTL plynovodů a přípojek plynu do 
pozemků v majetku města p.č. dle KN 563/37 , p.č. dle KN 563/51, p.č. dle KN 563/52, KN 1272/20 a 
1277/1, vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti se stavbou  „Rekonstrukce Plánkova, Chelčického Strakonice 
+ technologický propoj V.14PF-2208-027, V.14.PF-3211-3209-010“ , dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
1) Částečná revokace usnesení Zastupitelstva města Strakonice   č. 228/ZM/2011 
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Usnesení č. 1479/2012 (53/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
v  souvislosti s realizací stavby komunikace, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení v lokalitě Mezi 
lesy. 
II. Souhlasit 
s částečnou revokací usnesení č. 228/ZM/2011, týkající uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků p.č. 
KN 477 a p.č. 478, vše  v k.ú. Strakonice. 
III. Souhlasit 
s uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků p.č. 477 a p.č. 478, vše v k.ú. Droužetice. 
IV. Pověřit 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
6. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách, Smlouva o zařazení dítěte 
k předškolnímu vzdě lávání (poslední rok před zahájením povinné školní docházky – předškolák) 
v MŠ ve Strakonicích a Smlouva o zajištění plnění povinné školní docházky ve školském obvodu 
základní školy ve  Strakonicích s obcí Mnichov. 
Usnesení č. 1480/2012 (53/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách mezi městem Strakonice a obcí 
Mnichov s účinností od  1. 4. 2012.    
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 Mnichov 
s účinností od 1. 4. 2012. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zajištění plnění povinné školní docházky ve školském obvodu  Základní školy 
Povážská Strakonice s obcí Mnichov s účinností od 1.4. 2012.  
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem smluv v předloženém znění. 
 
7. Rozpočtové  opatření  č.  6 
Usnesení č. 1481/2012 (53/7) 
Rada města po projednání 
I.  Doporučuje ZM schválit 
RO č.  6  ve výši  6 400 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „ZŠ Povážská – výstavba nové budovy“ na akci „ZŠ J. z Poděbrad – 
zateplení“. Na akci je požádáno o dotaci, která měla být na účet města připsána  do konce roku 2011. Po 
jejím obdržení bude částka 6 400 000,- Kč opět vrácena na akci „ZŠ Povážská – výstavba nové budovy“. 
II.  Ukládá 
finančnímu odboru  RO č.  6 předložit ke schválení na nejbližším zasedání ZM. 
 

8. Projekt „Oprava pomníku obětem 1. světové války ve Starém Dražejově – I. etapa“ – podání 
žádosti o  grant a  spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 
Usnesení č. 1482/2012 (53/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje Úcta k předkům na projekt „Oprava 
pomníku obětem 1. světové války ve Starém Dražejově – I. etapa“. 
II. Souhlasí  
v případě získání grantu z výše uvedeného grantového programu s vyčleněním finančních prostředků 
potřebných na spolufinancování realizace projektu.  
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9. Projekt „Po řízení a osazení radarového ukazatele rychlosti, Strakonice“ – spolufinancování 
projektu z prostředků města Strakonice       
Usnesení č. 1483/2012 (53/10) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Akčního plánu programu rozvoje Jihočeského kraje – 
GP Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích na projekt „Pořízení a osazení 
radarového ukazatele rychlosti, Strakonice“. 
II. Souhlasí 
v případě získání grantu z výše uvedeného grantového programu s vyčleněním finančních prostředků 
potřebných na spolufinancování realizace projektu.  
 

10. Projekt „Strakonický hrad žije!“ – spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 
Usnesení č. 1484/2012 (53/11) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Akčního plánu programu rozvoje Jihočeského kraje – 
GP Produkty a služby v cestovním ruchu „Žijeme v památkách“ na projekt „Strakonický hrad žije!“ 
II. Souhlasí 
v případě získání grantu z výše uvedeného grantového programu s vyčleněním finančních prostředků 
potřebných na spolufinancování realizace projektu.  
 
11. Úprava Zásad pro poskytování finančních příspěvků (neinvestičních transferů) města 
Strakonice určených pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity  
Usnesení č. 1485/2012 (53/8) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
úpravu Zásad pro poskytování finančních příspěvků (neinvestičních transferů) města Strakonice určených 
pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity v předloženém znění.  
 
12. Užití znaku města na letáčku - Preventivní očkování proti rakovin ě děložního čípku  
Usnesení č. 1486/2012 (53/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města na letáčku, týkající se preventivního očkování proti rakovině děložního čípku 
určeného k distribuci ve městě Strakonice a jeho okolí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                                                                                                      Ing. Pavel Pavel  
         starosta           místostarosta 


