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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  75. jednání Rady města Strakonice 

konaného 29. srpna 2012 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
Omluveni:   Mgr. Malotová - PR    

         
1. MěÚSS – ukončení ubytování v AD         

            Usnesení č. 1991/2012 
2. Majetkové záležitosti                                         

                Usnesení č. 1992/2012 – 1998/2012 
3. Projekt „Otavská cyklistická cesta – páteřní cyklostezka Strakonice“ – schválení realizace  
    a  zajištění   finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice     
                     Usnesení č. 1999/2012 
4. Projekt „Cyklotrasa Volyňka“ – zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice
  

            Usnesení č. 2000/2012 
5. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření města Strakonice  
    za roky   2008 – 2011          
                    Usnesení č. 2001/2012 
6. Mimořádná odměna ředitelce MěKS  

                        Usnesení č. 2002/2012
      

    
 
 
 
 
 
75. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys ve 15:40 hodin v 
kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
 
1. MěÚSS – ukončení ubytování v AD         
Usnesení č. 1991/2012 (75/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhoduje 
o ukončení ubytování v Azylovém domě paní Růženy Džudžové ke dni 1.9.2012 
o ukončení ubytování v Azylovém domě paní Ivety Žigové ke dni 1.9.2012 
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2. Majetkové záležitosti                                         
 
1) CZECHINVEST – Agentura pro podporu podnikání a investic, Štěpánská 15, Praha 
- žádost o souhlas se zveřejněním údajů o nemovitostech v Národní databázi brownfield 
Usnesení č. 1991/2012 (75/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele  nemovitostí – pozemků, v lokalitě Ostrov, p.č.st. 389/2, p.č.st. 278/1 a p.č. 1335/2 vše 
v k.ú. Strakonice, se zveřejněním údajů týkající se těchto nemovitostí v Národní databázi brownfield 
spravované Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest.  
 
2) Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví  města Strakonice 
p.č. dle KN 359/9 v k.ú. Strakonice v souvislosti s  realizací stavby: „Dešťová kanalizace pro 
dům č.p. 59, ul. Pohraniční Stráže, Strakonice “. 
Žadatel:  Josef Zoch, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 1992/2012 (75/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložení přípojky dešťové kanalizace do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 359/9 
v k.ú. Přední Ptákovice  v souvislosti s realizací stavby: „Dešťová kanalizace pro dům č.p. 59, ul. 
Pohraniční Stráže, Strakonice“, dle sazebníku. 
Dešťová kanalizace bude provedena společně se stavebními pracemi na akci: „Kabelové vedení NN, 
Pohraniční Straže, Strakonice“.   
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
  
3) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – Blatský rybník p.č. 48/70 – kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katov ická 175, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1993/2012 (75/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 475/3 v k.ú. Nové Strakonice  
v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – Blatský rybník p.č. 48/70 – kNN“, dle 
sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
4) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou stavby: „Modlešovice – Kuneš, 96/16, kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: UNIELEKTRO Strakonice s.r.o. Radošovice 149, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1994/2012 (75/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle PK 1101/1 v k.ú. Modlešovice  v souvislosti 
s projektovou přípravou stavby: „Modlešovice – Kuneš, 96/16, kNN“, dle sazebníku . 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
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5) Uvolněná b.j. 3+1, č.b. 001 v domě č.p. 166, ul. Dukelská, Strakonice  
Usnesení č. 1995/2012 (75/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se změnou užívání  bytové jednotky č. 001 v domě č.p. 166 ul. Dukelská na školní družinu. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru ve spolupráci s Mgr. Václavem Vlčkem, ředitelem ZŠ Dukelská, zajistit podání 
žádosti na změnu užívání bytu na školní družinu na Stavební úřad Strakonice. 
 
1) Jednota, spotřební družstvo ve Volyni se sídlem náměstí Hrdinů 69, Volyně  – vyhlášení 
záměru na směnu pozemků a  směna pozemků 
Usnesení č. 1996/2012 (75/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 147/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. 
Strakonice (vlastník město Strakonice) za pozemek p.č. 747/4 o výměře 101 m2 v k.ú. Nové 
Strakonice  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit  se směnou části  pozemku p.č. 147/1 o výměře  cca 150 m2 v k.ú. Strakonice (vlastnictví 
města Strakonice) za pozemek  p.č. 747/4 o výměře 101 m2 v k.ú. Nové Strakonice s doplatkem 
Jednoty, spotřební družstvo ve Volyni ve výši, která bude dána rozdílem tržních hodnot směňovaných 
nemovitostí, přičemž tyto ceny nemovitostí budou stanoveny znaleckým posudkem. Přesná výměra 
bude stanovena podle geometrického plánu. 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem směnné smlouvy. 
 
2) Fond obnovy a modernizace bytového fondu 
Usnesení č. 1997/2012 (75/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí informaci, týkající se výše finančních prostředků ve „Fondu obnovy a modernizace 
bytového fondu“ a přehled přidělených půjček v letech 1998 – 2012. 
II. Doporu čuje ZM 
zrušit Vyhlášku o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu 
ve  Strakonicích,  schválenou  dne 6. 5. 1998   Zastupitelstvem   města Strakonice pod č. usnesení 5., 
bod II., ve znění usnesení ZM č. 316/MZ/2000 ze dne 15.11.2000 (čl. III. odst.5) a ve znění usnesení 
ZM č. 836/ZM/2002, bod B ze dne  25.9.2002 (čl. III. bod 10). 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit  
s převodem zůstatku finančních prostředků z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu do 
rozpočtu města Strakonice a uložit finančnímu odboru účet zrušit, a to po uhrazení všech splátek 
u zbylých půjček.  
 
1) Prodej dřevní hmoty z lesů města Strakonice  
Usnesení č. 1998/2012 (75/2b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s následujícím postupem při prodeji dřevní hmoty z lesů města Strakonice: 
- odborný lesní hospodář osloví elektronickou poštou minimálně 5 zájemců nabídkou aktuálně 
vytěžené dřevní hmoty. Osloveni budou prověření odběratelé dřevní hmoty. 
- oslovení odběratelé dřevní hmoty, v případě zájmu, doručí na majetkový odbor nabídky 
v uzavřených, zalepených a správně označených obálkách. 
- doručené nabídky budou za přítomnosti odborného lesního hospodáře otevřeny pracovníky 
majetkového odboru,  
- zápis z otevření obálek s nabídkami bude předložen Radě města Strakonice k projednání 
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3. Projekt „Otavská cyklistická cesta – páteřní cyklostezka Strakonice“ – schválení realizace a 
zajištění   finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice  
Usnesení č. 1999/2012 (75/3) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Otavská cyklistická cesta – páteřní cyklostezka Strakonice“ a předložení 
žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 3 
– Rozvoj cestovního ruchu, Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, Aktivita – 
Výstavba turistických cest (pouze nové cyklostezky a cyklotrasy) včetně doprovodné infrastruktury a 
značení (celkové výdaje projektu 30.133.764,- Kč – z toho celkové způsobilé výdaje projektu 
138.000,- Kč). 
II. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Otavská cyklistická cesta – páteřní cyklostezka Strakonice“ z rozpočtu města 
Strakonice ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 4.499.365,- Kč, a dále vyčlenění 
finančních prostředků ve výši minimálně 138.000,- Kč na financování nezpůsobilých výdajů projektu. 
III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Otavská cyklistická cesta – páteřní cyklostezka Strakonice“ z rozpočtu 
města Strakonice ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 25.496.399,- Kč. 
 
4. Projekt „Cyklotrasa Volyňka“ – zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města 
Strakonice  
Usnesení č. 2000/2012 (75/4) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit se zapojením města Strakonice do přípravy a realizace projektu „Cyklotrasa Volyňka“, na 
jehož realizaci bude podána žádost o podporu do Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad, Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu, Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury 
cestovního ruchu, Aktivita – Výstavba turistických cest (pouze nové cyklostezky a cyklotrasy) včetně 
doprovodné infrastruktury a značení. Předkladatelem projektu bude město Vimperk. 
II. Doporu čuje ZM 
schválit kofinancování projektu „Cyklotrasa Volyňka“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 5 % 
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. cca 105.000,-Kč v případě přidělení dotace 
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. 
III. Doporu čuje ZM 
schválit předfinancování projektu „Cyklotrasa Volyňka“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 1/3 
předpokládané částky dotace,  tj. cca 595.000,-Kč v případě přidělení dotace z Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihozápad. 
 
5. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření města 
Strakonice za roky   2008 – 2011         
Usnesení č. 2001/2012 (75/5) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s přijetím opatření (dle předloženého návrhu) k odstranění nedostatků zjištěných při 
přezkoumání hospodaření města Strakonice za roky 2008 – 2011. 
 
6. Mimořádná odměna ředitelce MěKS  
Usnesení č. 2002/2012  
Rada města projednala předložený návrh, který je samostatnou přílohou usnesení RM uloženou na 
personálním oddělení kanceláře tajemníka MěÚ. 
Vyplacení odměny podle §134 zákona č. 262/2006, zákoník práce, v platném znění 
Rada města po projednání 
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I. Schvaluje 
v souladu s §134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, ředitelce MěKS 
mimořádnou odměnu za vynikající splnění pracovních úkolů nad rámec běžných povinností (MDF 
2012). 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                Ing. Pavel Pavel 
          starosta          místostarosta 


