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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  65. jednání Rady města Strakonice 

konaného 13. června 2012 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     7 členů RM 
Mgr. Ing. Vondrys – starosta 
PhDr. Říhová – místostarostka  
Ing. Pavel – místostarosta  
členové  RM: Mgr. Samec, Ing. Joza, Mgr. Pavelka, Mgr. Cháberová 
Ing. Tůma – tajemník 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka  

   Mgr. Malotová – PR 

Program:  
   

     
1. Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele na grafickou úpravu, sazbu a tisk 
Zpravodaje města Strakonice              

    Usnesení č. 1789/2012 
2. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006    

    Usnesení č. 1790/2012 
3. Pověření výkonem opatrovnictví           

    Usnesení č. 1791/2012 
4. Schválení nadačních příspěvků ze Společného grantu města  a Komunitní nadace Blanicko – Otavské   

    Usnesení č. 1792/2012 
5. Schválení příspěvků („šeku“) na základě hlasování občanů na Fóru zdravého města       

    Usnesení č. 1793/2012 
6. Středověké divadlo Traken – sleva za umístění reklamních poutačů 

    Usnesení č. 1794/2012 
7. Žádost spol. Euroškola Strakonice střední odborná škola s.r.o. 

    Usnesení č. 1795/2012 
 
  
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
65. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 19:40 hodin v kanceláři 
starosty po skončení jednání zastupitelstva města. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele na grafickou úpravu, sazbu 
a tisk Zpravodaje města Strakonice              
Usnesení č. 1789/2012 (65/2) 
Rada města po projednání 
I. Ruší  
výběrové řízení na grafickou úpravu, sazbu a tisk Zpravodaje města Strakonice. 
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2. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006    
Usnesení č. 1790/2012 (65/3) 
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 
 
a) dne 29. června 2012 – koncert Herdek Filek, The Oversight, 2UTRO, JAM–4U - kemp Podskalí, 
pořádá František Christelbauer, 386 01 Strakonice – od 22:00 do 01:00 následujícího dne. 
 
3. Pověření výkonem opatrovnictví           
Usnesení č. 1791/2012 (65/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
Usnesení Okresního soudu ve Strakonicích o ustanovení Města Strakonice opatrovníkem ve věci úplného 
zbavení způsobilosti k právním úkonům paní Hany Žákové, Strakonice. 
II. Pověřuje 
a) paní Martu Černochovou, DiS. Strakonice    
b) v případě její nepřítomnosti Bc. Jaroslavu Wolfovou, DiS. Praha 4  
výkonem opatrovnické funkce paní Haně Žákové, Strakonice. 
 
4. Schválení nadačních příspěvků ze Společného grantu města  a Komunitní nadace Blanicko – Otavské 
Usnesení č. 1792/2012 (65/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z jednání hodnotící komise Společného grantu. 
II. Souhlasí  
s přidělením nadačních příspěvků následujícím subjektům: 
Organizace Název projektu Nadační 

příspěvek 
FOKUS Písek, pobočka 
Strakonice 

Vzděláním za kvalitou 25 000,00 Kč 

Sdružení Zdravotně postižených 
ČR,úz. sdr. Strakonice 

Koulíme si pro radost 25 000,00 Kč 

Sdružení hasičů ČMS okresu  
Strakonice 

Dobrovolnictvím k výchově dětí 25 000,00 Kč 

Centrum pro zdravotně postižené 
Jihočeského kraje - pracoviště 
Strakonice 

Chceme být nejlepší 13 000,00 Kč 

Český červený  kříž – ÚOS ČČK                                  
Ocenění nových bezpříspěvkových dárců krve, 
vícenásobných dráců a dobrovolníků 

12 000,00 Kč 

III. Pověřuje 
Mgr. Michala Novotného informování správní rady nadace. 
 
 5. Schválení příspěvků („šeku“) na základě hlasování občanů na Fóru zdravého města   
Usnesení č. 1793/2012 (65/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí s poskytnutím příspěvku   
z kapitoly Zdravé město Strakonice následujícím organizacím: 

1. Junák – svaz skautů a skautek, středisko ŠVANDA DUDÁK Strakonice na oslavy 100 výročí 
založení Junáka ve výši 10.000 Kč. 

2. Sdružení Zdravotně postižených ČR, územní sdružení Strakonice na aktivitu Pohyb a sport 
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s přáteli 55+ nebo na jinou prospěšnou aktivitu dle poslání organizace ve výši 3.000 Kč.  
3. Technické služby Strakonice s.r.o. na Nákup vitamínů pro psí útulek nebo na jinou prospěšnou 

aktivitu dle poslání organizace ve výši 3.000 Kč. 
4. Dětské centrum Jihočeského kraje o.p.s. Na vybavení dětského hřiště u dětského centra  nebo na 

jinou prospěšnou aktivitu dle poslání organizace ve výši 3.000 Kč. 
5. Sdružení hasičů ČMS okresu  Strakonice Dna volnočasové aktivity dětí nebo na jinou prospěšnou 

aktivitu dle poslání organizace ve výši 3.000 Kč.  
    
6. Středověké divadlo Traken – sleva za umístění reklamních poutačů 
Usnesení č. 1794/2012  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se slevou 50% za umístění reklamních poutačů ve městě v rámci akce Královského rytířského turnaje 
Traken na koních, který proběhne ve dnech 25.6. – 1.7.2012 ve Strakonicích pod Hvězdou. 
 
7. Žádost spol. Euroškola Strakonice střední odborná škola s.r.o. 
Usnesení č. 1795/2012 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 8 k nájemní smlouvě č. 94-003  uzavřené mezi Euroškolou Strakonice střední 
odbornou školou s.r.o. a městem Strakonice dne 1.8.1994, jehož předmětem bude snížení  nájemného  
z pronájmu  budovy  čp. 361 v ul. Husova  ve Strakonicích,  a to  na dobu 1 roku od 1. července 2012 do 
30. června 2013 o 25 %.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                                                                                                    Ing. Pavel Pavel  
         starosta         místostarosta 


