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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  64. jednání Rady města Strakonice 

konaného 6. června 2012 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM 
Mgr. Ing. Vondrys – starosta 
PhDr. Říhová – místostarostka  
Ing. Pavel – místostarosta  
členové  RM: Mgr. Samec, Ing. Joza, Mgr. Pavelka  
Ing. Tůma – tajemník 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka  

   Mgr. Malotová – PR 
Omluveni:  Mgr. Cháberová – členka RM   

Program:  
   
1. Veřejné toalety ve městě 
                          Usnesení č. 1763/2012 
2. TS – bytové záležitosti 
                          Usnesení č. 1764/2012 
3. Rozpočtová   opatření   č.  24 - 29 
                          Usnesení č. 1765/2012 
4. Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ 
                          Usnesení č. 1766/2012 
5. Majetkové záležitosti             
     Usnesení č. 1767/2012 – 1777/2012 
6. Zápis z 3. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
                          Usnesení č. 1778/2012 
7. Zápis 5/2012 z jednání kontrolního výboru 
                          Usnesení č. 1779/2012 
8. Pověření výkonem opatrovnictví     

    Usnesení č. 1780/2012     
9. Přijetí finančního daru            

    Usnesení č. 1781/2012     
10. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Strakonický hrad žije!“                 

    Usnesení č. 1782/2012     
11. Smlouva o poskytnutí grantu  na projekt "Rozšíření stávající kapacity MŠ Šumavská, Strakonice"        

    Usnesení č. 1783/2012   
12. Zápis z 2. jednání Komise školství   

    Usnesení č. 1784/2012 
13. TRAKEN – Královský rytířský turnaj   

    Usnesení č. 1785/2012 
14. Připojení zařízení k síti E.ON – žádost o licence 

    Usnesení č. 1786/2012 
15  Muzeum středního Pootaví – bezplatné umístění poutače 

    Usnesení č. 1787/2012 
16. TJ Sokol Strakonice – finanční podklady 

    Usnesení č. 1788/2012 
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Zahájení:  
64. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:35 hodin v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a 
odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. Veřejné toalety ve městě 
Usnesení č. 1763/2012 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předloženou informaci o přípravě projektu a možnostech umístění veřejných toalet ve městě.  
 
2. TS – bytové záležitosti - revokace usnesení 1611/2012 (59/8)  
-  neprodloužení nájemní smlouvy na byt  
-  nájem  dobá určitá  
Usnesení č. 1764/2012 (64/2) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
revokovat usnesení č. 1611/2012  (59/8) a netrvat na vyklizení bytu do 31.5.2012. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.ve spolupráci s majetkovým odborem MÚ  uzavřít smlouvu o nájmu bytu 
Budovatelská 614/I, Strakonice, č.b.02 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie ve II. podlaží domu 
s paní Kotálovou Renatou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 3 měsíců s možností prodloužení 
nájmu bytu o další 3 měsíce formou dodatku k nájemní smlouvě při plnění podmínek vyplývajících 
z nájmu bytu. 
 
3. Rozpočtová   opatření   č.  24 - 29 
Usnesení č. 1765/2012 (64/3, 64/3a) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje  
RO  č. 24  ve výši  222 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci odboru rozvoje z položky členské příspěvky POV, spoluúčast na 
grantech na dofinancování platby za zakoupení světelné vánoční výzdoby (dle smlouvy s firmou Ateliér 
Maur). 
RO  č. 25 ve výši  78 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci odboru rozvoje z položky členské příspěvky POV, spoluúčast na 
grantech na položku městský mobiliář – oprava stávajícího a zakoupení a obnova nového městského 
mobiliáře. 
RO  č. 26  ve výši  602 509,- Kč  
Finanční prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho 
činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období IV  . čtvrtletí roku 2011. 
II.  Doporučuje ZM  
schválit 
RO č.  27  ve výši  5 217 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „ZŠ Povážská – výstavba nové budovy“ na akci „ZŠ J. z Poděbrad – 
zateplení“. (Na akci je schválena dotace, při jejímž poskytnutí došlo ze strany poskytovatele k prodlení. 
Po jejím obdržení na účet města bude částka 5 217 000,- Kč dalším rozpočtovým opatřením vrácena na 
akci „ZŠ Povážská – výstavba nové budovy“). 
RO č.  28  ve výši  2 900 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „Úpravna voda Pracejovice – rekonstrukce“ (akce bude zahájena 
v říjnu letošního roku, fakturace proběhne v roce 2013, akce bude zařazena do rozpočtu roku 2013) na 
akci „Stavební úpravy veřejného prostranství – tržnice“. Bude provedeno  zpevnění plochy, nová dlažba, 
úprava chodníkového napojení, nové technické sítě – kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení. Na akci je 
přislíbena dotace ve výši cca 1 435 000,- Kč. Stavbu je nutno předfinancovat z vlastních zdrojů. 
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RO č.  29  ve výši  10 500 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „ZŠ Povážská – výstavba nové budovy“ na akci „Strakonický hrad – 
sanace podzemních prostor“. (Na akci je schválena dotace, při jejímž poskytnutí došlo ze strany 
poskytovatele k prodlení. Po jejím obdržení na účet města bude částka 10 500 000,- Kč dalším 
rozpočtovým opatřením vrácena na akci „ZŠ Povážská – výstavba nové budovy“). 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 24 - 26  provést a RO č. 27 - 29 předložit ke schválení na 
nejbližším zasedání ZM. 
 
4. Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ 
Usnesení č. 1766/2012 (64/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2012/2013 v MŠ      U Parku ve 
třídě Motýlci na 27 dětí a ve třídě Dráčata na 26 dětí a odloučené pracoviště Lidická 194 na 28 dětí za 
předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
II. Souhlasí  
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2012/2013 v MŠ Lidická ve 
všech třídách na 28 dětí, odloučené pracoviště MŠ Školní ve všech třídách na 28 dětí, odloučené 
pracoviště MŠ Holečkova 413 ve 3. třídě a ve 4. třídě na 28 dětí, odloučené pracoviště MŠ Spojařů 1260 
v 1. třídě, ve 2. třídě a ve 3. třídě na 28 dětí a odloučené pracoviště MŠ Stavbařů 213 v 1. třídě a ve 2. 
třídě na 28 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a 
při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
III. Souhlasí  
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2012/2013 v MŠ A.B.Svojsíka ve 
všech třídách na 28 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti 
školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
IV. Souhlasí  
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2012/2013 v MŠ Šumavská v 1. 
třídě, ve 2. třídě, ve 3. třídě a ve 4. třídě na 28 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu 
kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
IV. Souhlasí  
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2012/2013 v MŠ Čtyřlístek ve 
třídě Šmoulata na 26 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací 
činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
5. Majetkové záležitosti  
     
1) Tělovýchovná jednota ČZ Strakonice, Máchova 108, Strakonice – žádost o změnu nájemní 
smlouvy 
Usnesení č. 1767/2012 (64/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
1) s tím, že dojde k vypuštění z předmětné nájemní smlouvy závazek nájemce, týkající se požární nádrže, 
tj. článek IV. odstavec 2c) , částečně druhý odstavec (mimo pronajatých pozemků), tzn. vypustit : 
Provádět a hradit sám na vlastní účet náklady na veškerou celoroční údržbu požární nádrže a dodržovat 
všechny platné předpisy hygienické, bezpečnostní, požární, a to i ve vztahu k požární nádrži umístěné na 
pozemku parc.č. 945/7 v kat. území Dražejov u Strakonice. 
Nájemce bere na vědomí, že  výše uvedená požární nádrž je zdrojem vody pro hašení požárů. Nájemce 
prohlašuje, že přebírá povinnosti z této skutečnosti vyplývající, zejména povinnost udržovat nádrž 
v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.  
V případě porušení této povinnosti je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každé porušení této povinnosti.  
2) se zrušením pokut uvedených v předmětné nájemní smlouvě, v článku IV. , odstavec 2, které jsou 
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stanovené ve výši 10.000,- Kč, v případě porušení některých ze závazků, ke kterým se nájemce zavázal 
3) se  zrušením povinnosti nájemce, starat se v zimním období o předmět nájmu 
4) s tím, že město Strakonice bude hradit sečení trávy  na pozemku p.č. 945/1 v k.ú. Dražejov u 
Strakonice o výměře cca 4.000m2, ve výši 0,80 Kč/m2 s četností 2x ročně. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku číslo 1 k nájemní smlouvě. 
 
2) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 003 v domě č.p. 58, ul. U Sv. Markéty 58, Strakonice 
Usnesení č. 1768/2012 (64/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se snížením nájmu o 30% pro paní Janu Michálkovou, Strakonice z důvodu snížení kvality bydlení, a to 
od 1.9.2011 do doby uzavření nájemní smlouvy na jinou bytovou jednotku.  
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (62,20 m2), č.b. 003, v domě č.p. 58, ulice U Sv. 
Markéty, Strakonice I, s paní Janou Michálkovou, Strakonice.   
III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy a dohody. 
 
3) Společenství pro dům čp. 207, ul. Stavbařů, Strakonice  
-  žádost o výpůjčku 1 ks kolostavu  
-  žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 628/126 v k.ú. Nové Strakonice 
Usnesení č. 1769/2012 (64/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku 1 ks kolostavu (3 kolová stání), v hodnotě cca 4.500,- Kč vč. DPH.  
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 628/126 o výměře cca 3 x 1 m v k.ú. Nové 
Strakonice, obec Strakonice.  
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a Společenstvím pro dům čp. 207, ul. Stavbařů, 
Strakonice, jejímž předmětem bude výpůjčka části pozemku p.č. 628/126 v k.ú. Nové Strakonice o 
výměře cca 3 x 1 m za účelem umístění kolostavu, jež je majetkem města Strakonice, pro stání jízdních 
kol  vlastníků bytových jednotek bytového domu čp. 207, ul. Stavbařů, Strakonice a dále výpůjčka 1 ks 
kolostovatu (3 kolová stání) v hodnotě 4.500,- Kč vč. DPH.  
Úprava  části  předmětného  pozemku  p.č. 628/126  v k.ú.  Nové Strakonice  o  výměře  cca  3 x 1m a 
následné ukotvení 1 ks (3 kolová stání) kolostavu bude provedeno na náklady Společenství pro dům čp. 
207, ul. Stavbařů, Strakonice.  
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
4) ČR – ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/4, Praha 2 – uzavření smlouvy o výpůjčce 
pozemku p.č. 815 o výměře 312 m2 v k.ú. Nové Strakonice  
Usnesení č. 1770/2012 (64/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uzavřením  smlouvy o  výpůjčce s   ČR – ÚZSVM  se sídlem Rašínovo nábřeží 390/4, Praha 2, jejíž 
předmětem je bezúplatná výpůjčka pozemku od ČR – ÚZSVM, a to p.č. 815 o výměře 312 m2 v k.ú. Nové 
Strakonice, na dobu určitou  od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013  pro tělovýchovné a sportovní účely. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce. 
 
5) KOMPLET projektová kancelář, Písecká 893, Strakonice  
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 1771/2012 (64/5a) 
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Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby „Servis RIVEL, Strakonice, Raisova 
ul. p.p.č. 792/4“ v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
6) Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví  města Strakonice p.č. 
dle KN 793/2 v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: Servis 
„RIVEL“, Strakonice, Raisova ul. p.p.č. 792/4. 
Žadatel:  Pavel Toman, 386 01 Strakonice 
V zastoupení: Ing. Jiří Neumitka, KOMPLET – projektová kancelář, Písecká 893, 386 01   

Strakonice. 
Usnesení č. 1772/2012 (64/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační, vodovodní a plynovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 793/2 v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby Servis „RIVEL“, 
Strakonice, Raisova ul. p.p.č. 792/4, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 
7)  Otevřené podlimitní řízení dle zákona 137/2006 Sb. veřejné zakázky na zhotovitele stavby: 
„Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice“ 
Usnesení č. 1773/2012 (64/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením zadávacího řízení dle § 21 odst.1 písm.a) dle zák. 137/2006 Sb., v platném znění, – 
otevřené podlimitní řízení na realizaci stavby veřejné zakázky: „Zateplení a výměna oken ZŠ 
Čelakovského, Strakonice“.  
Pořadí firem, cena bez  DPH a cena včetně DPH: 
 

1. IZOLTECHNIK CZECH s.r.o., Jana Milíče 679, 
Nové Vráto, 370 01 České Budějovice, IČ: 251 
51 541 

    12 733 630,00 Kč     15 280 356,00 Kč 

2. MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o., V úhlu 
37/11, 321 00 Plzeň – Litice, IČ: 263 85 759 

   12 898 163,00 Kč     15 477 796,00 Kč 

3. JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební 
společnost, a.s., Písecká 893, 386 24 Strakonice, 
IČ: 625 09 641 

    16 155 610,98 Kč     19 386 733,38 Kč 

4. 
 
 

EURO-BUILDING, a.s., Podunajská 23, 821 06 
Bratislava, Slovenská republika, IČ: 356 83 066 

    18 640 000,00 Kč     22 368 000,00 Kč 

5. Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o., Slavníkovců 
455, 391 55 Chýnov, IČ: 260 71 584 
 

    18 889 423,55 Kč     22 667 308,26 Kč 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem: IZOLTECHNIK CZECH s.r.o., Jana Milíče 679, Nové Vráto, 370 01 
České Budějovice, IČ: 251 51 541, na realizaci stavby „Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, 
Strakonice“, za cenu 15 280 356,- Kč včetně DPH.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
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8)  Zjednodušené podlimitní řízení dle zák. 137/2006 Sb. na akci: „Stavební úpravy veřejného 
prostranství a osazení prodejních objektů, ulice U Svaté Markéty, Strakonice – 1. část“ 
Usnesení č. 1774/2012 (64/5a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky dle zák. 137/2006 Sb. na realizaci  akce: „Stavební úpravy veřejného  
prostranství  a  osazení  prodejních  objektů,  ulice  U Svaté Markéty,  Strakonice – 1. část“ za podmínek a 
v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci těmto dodavatelům: 

1. STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, oblast Střed, Pražská 313, 397 38 Písek 
2. ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice  
3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice 
4. EUROVIA CS a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1 
5. Casta a.s., Pražská 467, 397 01 Písek 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na  realizaci stavby: „Stavební úpravy veřejného 
prostranství a osazení prodejních objektů, ulice U Svaté Markéty, Strakonice – 1. část“. 
III. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Pavel 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen  Ing. Jan Blahout 
4. člen Ing. Miloš Haiser  
5 člen p. Michal Bezpalec 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Ing. Oldřich Švehla  
4. náhradník p. Jaroslav Houska 
5. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 

V. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
9) Žádost o souhlas se změnou užívání   
Usnesení č. 1775/2012 (64/5a) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s povolením změny užívání části pronajatých nebytových prostorů v objektu čp. 141 na Velkém náměstí 
ve Strakonicích – OD Maják, jehož nájemcem je pan Karel Krejčík, místo podnikání, Strakonice, a to 
následovně: 
- přízemí objektu – vlevo těsně za vchodem do objektu -  prostor 2x2 m pro prodej zmrzliny 
- I. poschodí objektu – jedná se o sociální zázemí, v jehož části  bude vytvořen prostor pro přípravu 
zmrzliny dle přiloženého plánku. 
Uvedená změna užívání bude provedena na náklady nájemce. Tento souhlas nenahrazuje souhlas 
stavebního úřadu.  
 
10) Pan Jaroslav Zborník, Strakonice a paní Miloslava Žídková, Strakonice – žádost o prodej 
pozemku 
Usnesení č. 1776/2012 (64/5a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
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souhlasit s prodejem pozemku p.č. 320/336 o výměře 950 m2 v k.ú. Přední Ptákovice za účelem výstavby 
rodinného domu,  panu Jaroslavu Zborníkovi, Strakonice a paní Miloslavě Žídkové, Strakonice, za cenu 
950,- Kč/m2.  
Prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní, kde budou uvedeny podmínky výstavby rodinného 
domu, tj. započít s výstavbou do 2 let od podpisu budoucí kupní  smlouvy a do 5 ti let zkolaudovat.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
11)Vyhlášení záměru na prodej části pozemků v lokalitě ulice Mlýnská  
Usnesení č. 1777/2012 (64/5a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc.č. 591/1 o výměře cca 1000 m2 a části 
pozemku parc.č. 591/6 o výměře cca 500 m2 , vše v kat. území Strakonice (lokalita ulice Mlýnská), za 
účelem výstavby objektu s výrazným podílem garážovacích či parkovacích prostorů v souladu s územním 
plánem. Kupní cena bude minimálně ve výši stanovené znaleckým posudkem.    

 
6. Zápis z 3. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
Usnesení č. 1778/2012 (64/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 3. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 21. května 2012. 
II. Souhlasí  
s projednáním žádostí posuzovaných dle Pravidel pro poskytování neinvestičních transferů (příspěvků) na 
kulturní činnost i přesto, že byly doručeny po termínu 31. 3. 2012. 
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 5 000,- na činnost v oblasti kultury v roce 2012 občanskému sdružení 
Country taneční skupina Sluníčko, Strakonice, Tržní 815, Strakonice. 
IV. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 5 000,- na zajištění akce Dance show Strakonice  dne 
16. 6. 2012 občanskému sdružení Country taneční skupina Sluníčko, Strakonice, Tržní 815, Strakonice.  
V. Souhlasí   
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 4 000,- na účast v televizní soutěži Bludiště 8.-12.6. 2012 Základní 
škole Strakonice, Dukelská 166, 386 01  Strakonice II. 
VI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 1 734,- na služby spojené s pronájmem nebytových prostor v Domě 
kultury na tři vystoupení dramatického oboru ZUŠ Strakonice, Kochana z Prachové 263, 386 01  
Strakonice, která se uskutečnila 29. května 2012.   
VII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 3 000,- na reprezentaci v rámci 15. Mistrovství České republiky 
v country tancích dětí, které se uskutečnilo 4.-6.5. 2012,  Taneční skupině Rozálie Strakonice, o.s., Tržní 
1152.  
VIII. Nesouhlasí  
s prezentací města ve formě vydání audio knihy Přirozená plachost Jaroslava Andrlíka.  
IX. Souhlasí  
s prezentací města Strakonice na veletrhu cestovního ruchu Jihočeský kompas v Českých Budějovicích 5.-
6. října 2012.  
X. Souhlasí  
s prezentací města Strakonice na veletrhu cestovního ruchu ITEP Plzeň 20.-22. září 2012 . 
                           
7. Zápis 5/2012 z jednání kontrolního výboru 
Usnesení č. 1779/2012 (64/7) 
Rada města se seznámila se zápisem 5/2012 z jednání kontrolního výboru ze dne 31.5.2012. 
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8. Pověření výkonem opatrovnictví 
Usnesení č. 1780/2012 (64/8) 
Rada města po projednání 
I. Ruší  
usnesení Rady města Strakonice č.1165/2011 ze dne 30.11.2011 
 II. Pověřuje 
a) slečnu Evu Křivancovou, DiS, Mečíchov, 387 36 Mečíchov   
b) v případě její nepřítomnosti paní Martu Černochovou, DiS, Strakonice  
výkonem opatrovnické funkce paní Anně Kubačkové, Strakonice   
III. Ruší 
Usnesení Rady města Strakonice č. 1007/2011, bod XII., ze dne 26.10.2011 
IV. Pověřuje 
a) slečnu Evu Křivancovou, Mečíchov 387 36 Mečíchov   
b) v případě její nepřítomnosti paní Martu Černochovou, Strakonice  
výkonem opatrovnické funkce panu Vladimíru Suchému, Strakonice  
V. Ruší 
Usnesení Rady města Strakonice č. 1007/2011, bod VI., ze dne 26.10.2011 
VI. Pověřuje 
a) slečnu Evu Křivancovou, DiS. Mečíchov  
b) v případě její nepřítomnosti paní Bc. Jaroslavu Wolfovou, Praha 4  
výkonem opatrovnické funkce slečně Miroslavě  Traxmandlové, Strakonice  
VII. Ruší 
Usnesení Rady města Strakonice č. 1007/2011, bod X., ze dne 26.10.2011 
VIII. Pov ěřuje 
a) slečnu Evu Křivancovou, DiS Mečíchov  
b) v případě její nepřítomnosti paní Bc. Jaroslavu Wolfovou, Praha 4  
výkonem opatrovnické funkce paní Janě Frčkové, Strakonice  
IX. Ruší 
Usnesení Rady města Strakonice č. 1007/2011, bod VIII., ze dne 26.10.2011 
X. Pověřuje 
a) slečnu Evu Křivancovou, DiS. Mečíchov   
b) v případě její nepřítomnosti paní Bc. Šárku Vávrovou, DiS. Droužetice  
výkonem opatrovnické funkce panu Františku Němečkovi, Strakonice  
 
9. Přijetí finan čního daru            
Usnesení č. 1781/2012 (64/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru ve výši 50 000,- Kč na zhotovení plastiky „Dorotky“, která bude umístěna na strakonickém 
Podskalí, od firmy IZOLTECHNIK CZECH, s.r.o., se sídlem Jana Milíče 679, Nové Vráto, 370 01 České 
Budějovice  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy 
III. Schvaluje 
RO č.  30  ve výši  50 000,- Kč 
Použití finančního daru na zhotovení plastiky „Dorotky“. 

     
10. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Strakonický hrad žije!“                 
Usnesení č. 1782/2012 (64/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu v rámci Grantového programu Jihočeského kraje –GP Produkty 
a služby v cestovním ruchu „Žijeme v památkách“, na projekt s názvem „Strakonický hrad žije!“, mezi 
městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen příjemce grantu) a Jihočeským krajem, 
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen poskytovatel grantu). Výše grantu činí 
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40 000,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
11. Smlouva o poskytnutí grantu  na projekt "Rozšíření stávající kapacity MŠ Šumavská, 
Strakonice"        
Usnesení č. 1783/2012 (64/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu v rámci Grantového programu Jihočeského kraje – „GP Opravy 
a rekonstrukce mateřských škol, výstavba a rekonstrukce zařízení pro děti do tří let věku“, na projekt 
s názvem „Rozšíření stávající kapacity MŠ Šumavská, Strakonice“, mezi městem Strakonice, Velké 
náměstí 2, 386 21  Strakonice (dále jen příjemce grantu) a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 
1952/2, 370 76  České Budějovice (dále jen poskytovatel grantu). Výše grantu činí 300.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
12. Zápis z 2. jednání Komise školství   
Usnesení č. 1784/2012 (65/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání Komise školství ze dne 31.5.2012. 
II. Bere na vědomí 
protokol o státní kontrole a inspekční zprávu ZŠ Strakonice, Dukelská 166. 
 
13. TRAKEN – Královský rytí řský turnaj  - záštita starosty 
Usnesení č. 17852012  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  udělením záštity starosty města  nad akcí Středověkého rytířského divadla Traken na koních, které 
proběhne ve dnech 25.6.2012 – 1.7.2012 na travnaté ploše pod Hvězdou. 
 
14. Připojení zařízení k síti E.ON – žádost o licence 
Usnesení č. 1786/2012  
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
majetkovému odboru připravit a podat žádosti o udělení licence na připojení fotovoltaických zdrojů na 
vybraných objektech v majetku města (budovy ZŠ, DD, plavecký bazén). 
 
15  Muzeum středního Pootaví – bezplatné umístění poutače 
Usnesení č. 1787/2012  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezplatným umístěním poutače (most Jana Palacha) pro Muzeum středního Pootaví na letošní sezónu 
s účinností od 7.6.2012. 

     
16. TJ Sokol Strakonice – finanční podklady 
Usnesení č. 1788/2012  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložené podklady, týkající se hospodaření objektu Sokolovny ve Strakonicích. 
 
 
 
         


