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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  78. jednání Rady města Strakonice 

konaného 19. září 2012 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     6 členů RM 

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

 
Omluveni:   Ing. Joza – člen RM 

Mgr. Malotová – PR 
 

 
 

1. Nájemní sml. na restauraci v MěKD Strakonice - úprava usnesení  č.1543/2012  ze dne 
    28.3. 2012 

           Usnesení č. 2042/2012   
2. Zápůjčka počítačů na volby  

           Usnesení č. 2043/2012   
3. Užití znaku města 

           Usnesení č. 2044/2012   
4. Jazykové vzdělávání zaměstnanců města Strakonice 2012/2013 

           Usnesení č. 2045/2012   
5. MěÚSS - prodloužení ubytování v AD 

           Usnesení č. 2046/2012   
6. Informační cedule k tyči „The Peace Pole“umístěné v parku u Strakonického hradu 

           Usnesení č. 2047/2012   
7. Petice k dopravnímu značení. 

           Usnesení č. 2048/2012  
8. TS – bytové záležitosti 
                    Usnesení č. 2049/2012 – 2050/2012  
9. MP - uzavření Součinnostní dohody mezi městem Strakonice a Policií ČR 

           Usnesení č. 2051/2012   
10. Majetkové záležitosti 

 Usnesení č. 2052/2012 – 2064/2012 
11. Dodatky ke smlouvám o běžných účtech města  

           Usnesení č. 2065/2012   
12. Rozpočtové   opatření  č.  77 

           Usnesení č. 2066/2012   

13. Projekt „Komunikace ZŠ Povážská a lokalita Na Muškách, Strakonice“ – odmítnutí  

     dotace z ROP NUTS II Jihozápad  
          Usnesení č. 2067/2012   
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14. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Strakonice – finanční  příspěvku 
                 Usnesení č. 2068/2012  

15. Revokace části usn. č.1713/2012, bod IV. ze dne 30.5.2012 (Zápis ze 4. jednání KRM) 
           Usnesení č. 2069/2012  

16. Různé 
78. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys ve 15:30 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 
 
 

             
1. Nájemní sml. na restauraci v MěKD Strakonice - úprava usnesení č.1543/2012  ze dne 
28.3. 2012 
Usnesení č. 2042/2012 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
upravit usnesení č.1543/2012  ze dne 28.3. 2012 v části  nájemní smlouvy na restauraci 
v MěKD  a to  upřesněním názvu nájemce. 
II. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem restaurace v MěKD Strakonice se 
společností LABEN, s.r.o. Písek, Pražské předměstí, Jablonského 383/2,  IČ 26098652, 
zastoupenou jednatelem Ladislavem Bendulou za nájemné ve výši 7.200,- Kč/měsíčně včetně 
DPH + úhrada energií na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 
1.5.2012. 
 
2. Zápůjčka počítačů na volby  
Usnesení č. 2043/2012 (77/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
nájemní a servisní smlouvu na technické zajištění dvacetisedmi lokalit výpočetní technikou 
pro volby do krajských zastupitelstev s firmou Ing. Martin Šatra Orion Computer za cenu 
67 500,- Kč s včetně DPH .  
II.  Pověřuje  
starostu podpisem smlouvy o výpůjčce 
 
3. Užití znaku města 
Usnesení č. 2044/2012 (77/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice do připravované publikace Naučné stezky, vycházkové 
okruhy a technické památky Strakonicka, Blatenska a Vodňanska, kterou vydá Svazek měst a 
obcí okresu Strakonice (SMOOS). 
 
4. Jazykové vzdělávání zaměstnanců města Strakonice 2012/2013 
Usnesení č. 2045/2012 (77/5) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zajištění jazykových kurzů pro zaměstnance města  (8 skupin x 30 
výukových hodin a 60 minut) se společností EUROŠKOLA SOŠ, s.r.o., zastoupené 
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jednatelem Mgr. Milanem Viererem, IČ: 25165542, za cenu 66.000 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem této smlouvy 
 
5. MěÚSS - prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 2046/2012 (77/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Jana Bledého, paní Jaroslavy 
Dunkové, paní Ireny Kovacsové na dobu určitou od 1.10.2012 do 30.11.2012 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na 
dobu určitou od 1.10.2012 do 30.11.2012 
III. Pov ěřuje 
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence 
 
6. Informační cedule k tyči „The Peace Pole“umístěné v parku u Strakonického hradu 
Usnesení č. 2047/2012 (77/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zněním textu „Tyč Míru The Peace Pole“, symbol přátelství mezi národy, věnovali městu 
Strakonice u příležitosti XX. Mezinárodního dudáckého festivalu členové holandské hudební 
skupiny Hailander. Strakonice 25. 8. 2012 na informační ceduli k mírové tyči ve Strakonicích 
II. Ukládá 
odboru rozvoje zajistit realizaci a osazení pamětní desky 
 
7. Petice k dopravnímu značení 
Usnesení č. 2048/2012 (77/2) 
Rada města po projednání 
I.Bere na vědomí 
vyřízení žádosti o stanovení dopravního značení odborem dopravy MěÚ Strakonice jakožto 
příslušného orgánu státní zprávy.  
 
8. TS – bytové záležitosti 
 
1.Výpověď z nájmu byt-nájem doba neurčitá (Řezníčková Hana) 
Usnesení č. 2049/2012 (77/9) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
podat 3 měsíční výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu Haně Řezníčkové, Strakonice, 
č.b.1 o velikosti 3+1 s příslušenstvím, I.kategorie ve druhém podlaží domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě potřeby po skončení nájmu k předmětnému bytu 
(po uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty), podat žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu 
ve Strakonicích. 
 
1. Doplnění usnesení RM č. 2034/2012 ze dne 5.9.2012 – prodloužení Smlouvy o nájmu 
bytu pro paní Irenu Rambouskovou 
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Usnesení č. 2050/2012 (77/15) 
Rada města po projednání 
Doplňuje  
usnesení č. 2034/2012 v bodě II. takto:  
II. Ukládá 
TS Strakonice s.r.o. ve spolupráci s majetkovým odborem MÚ uzavřít smlouvu o nájmu bytu 
Stavbařů 204/I., Strakonice, č.b.001 o velikosti 1+1s příslušenstvím, I. kategorie v přízemí 
domu s paní Rambouskovou Irenou. Nájemní smlouva na tzv.startovací byt 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 a to však max. na dobu 1 
roku. Součástí smlouvy o nájmu tzv. startovacího bytu bude ustanovení, že nájemce je 
povinen uhradit za bezesmluvní užívání bytu částku ve výši měsíčního nájemného 2.071,- Kč 
a záloh služeb spojené s užíváním bytu a to od 1.9.2012 do 30.9.2012. 
 
9. MP - uzavření Součinnostní dohody mezi městem Strakonice a Policií ČR 
Usnesení č. 2051/2012 (77/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Součinnostní dohody mezi Městem Strakonice a Policií ČR. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem Součinnostní dohody uzavřené ve smyslu § 14 zákona č. 273 / 2008 
Sb. o Policii ČR mezi městem Strakonice a Policií ČR. 
 
10. Majetkové záležitosti 
 
1)  ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace 
Usnesení č. 2052/2012 (77/8a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci v souvislosti s probíhajícím výběrovým řízení na zhotovitele stavby: „ÚV 
Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ 
II. Souhlasí 
na základě skutečnosti podání Návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže  s novým stanovením lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro 
podání nabídek je nově stanovena  dne 16.10.2012. 
III. Pov ěřuje 
vedoucí majetkového odboru k plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky 
 
2)  Páteřní cyklostezka, Strakonice 
Usnesení č. 2053/2012 (77/8a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. dle KN 1219/4 k.ú. Strakonice  
s Ředitelstvím silnic a dálnic v souvislosti s přípravou realizace stavby: Páteřní cyklostezka, 
Strakonice“ Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu 5 let, tedy do 30.9.2017. Následně 
bude provedeno úplatné majetkoprávní vypořádání, výkup za cenu dle znaleckého posudku. 
II. Pověřuje 
starostu města uzavřením předmětné smlouvy o výpůjčce. 
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3)  Páteřní cyklostezka, Strakonice 
Usnesení č. 2054/2012 (77/8a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 k smlouvě o vzájemné  výpůjčce s Povodím Vltavy, s.p. 
v souvislosti s přípravou realizace stavby: „Páteřní cyklostezka, Strakonice. Předmětem 
dodatku je prodloužení doby výpůjčky pro stavbu „Protipovodňová ochrana města 
Strakonice“ a dále pro stavbu „Páteřní cyklostezka, Strakonice“. V obou případech se jedná o 
prodloužení doby výpůjčky z 1 roku na dobu 5 let po kolaudaci předmětných staveb. 
II. Pověřuje 
starostu města uzavřením předmětného dodatku č.1. 
 

4) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví  
města Strakonice p.č. dle KN 90/6 v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti s projektovou 
přípravou a realizací stavby: „Rodinný dům a garáž na p.č. 90/5 a 90/7“. 
Žadatel:  Ing. Jiří Haupt a Ing. Eva Hauptová, 386 01 Strakonice. 
V zastoupení : Ing. Pavel Kouba, 384 22 Vlachovo Březí 
Usnesení č. 2055/2012 (77/8a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením vodovodní a plynovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 90/6 v k.ú. Přední Ptákovice  v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: 
„Rodinný dům a garáž na p.č. 90/5 a 90/7“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

5) Vyhlášení  záměru na pronájem pozemků  
Usnesení č. 2056/2012 (77/8a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
 s vyhlášením záměru na pronájem nemovitostí, a to stavby bez č.p./č.e. – jiná stavba 
(přístřešek na odpady)  na pozemku p.č.st. 4289, váhy na pozemku p.č. 1208/20 a dále 
pozemků p.č.st. 4289 o výměře 133 m

2
, p.č. 1208/18 o výměře 3258 m

2
, p.č. 1208/19 o 

výměře 1610 m
2
,  p.č. 1208/20 o výměře 32 m

2
, vše v  k.ú. Strakonice za účelem provozování 

Sběrného dvora Strakonice. 
 
6) B.A.R. s.r.o., Štěkeň 165, 387 51 Štěkeň, zastoupená panem Stanislavem Poláčkem – 
žádost o pronájem části pozemku – tržnice 
Usnesení č. 2057/2012 (77/8a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s pronájmem části pozemku p.č.st. 308 v k.ú. Strakonice o výměře cca 15 m2 – tržnice u 
kostela Sv. Markéty, společnosti B.A.R. s.r.o., Štěkeň 165, 387 51 Štěkeň, zastoupená panem 
Stanislavem Poláčkem , za účelem umístění vlastního prodejního přívěsu za účelem prodeje 
občerstvení  za cenu 3.000,- Kč/ měsíc + DPH.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 14-ti denní výpovědní lhůtou.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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7) ZŠ  Čelakovského – rekonstrukce podlahy tělocvičny 
Usnesení č. 2058/2012 (77/8a) 
Rada města po projednání v souvislosti s realizací stavby  „ ZŠ  Čelakovského – rekonstrukce 
podlahy tělocvičny“  
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Strakonice a  fa 
JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.. Předmětem tohoto dodatku je  
změna  ceny díla s ohledem na změny provedené oproti projektu  ve výši plus 131 280,-Kč 
včetně DPH na celkovou cenu díla   927 190  ,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č.1  ke smlouvě o dílo. 
 
8) Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona 137/2006 Sb. veřejné zakázky  na 
dodávky: „Sběrný dvůr Strakonice - kontejnery“ 
Usnesení č. 2059/2012 (77/8a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyloučením Uchazeče č. 2 - BRUKOV, spol. s  r.o., Cukrovarská 168, 503 03 Smiřice, IČ: 
492 85 891 z účasti v zadávacím řízení, neboť návrh smlouvy uchazeče není podepsán 
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, čímž nabídka nevyhovuje požadavkům 
dle § 71, odst. 9 Zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění. 
 
1) Dodatky k pojistné smlouvě č. 6980774067, uzavřené s Kooperativou Pojišťovnou a.s. 
Usnesení č. 2060/2012 (77/8) 
Rada města po projednání 
I. Ruší 
 usnesení   RM   č. 907/2007  ze dne  4. 7. 2007,  týkající   se uzavírání  dodatků   k pojistným 
smlouvám  č.  1516410188  (pojištění   majetku  a  odpovědnosti  za  škody),   č.   500024393 
(pojištění   motorových  vozidel  –  havarijní   pojištění,   odcizení)   uzavřenými   s Generali 
Pojišťovnou  a.s.  a  k  pojistné  smlouvě  č.  6980774067   (pojištění   odpovědnosti  za škodu 
způsobenou provozem vozidla)  uzavřené s Kooperativou Pojišťovnou a.s. 
II. Souhlasí  
s uzavíráním dodatků k  pojistné smlouvě č. 6980774067  (pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla) uzavřené s Kooperativou Pojišťovnou a.s. v souladu 
s usnesením RM č. 607/2007 (souhlas s přijetím všeobecného usnesení, týkající se dodatků k 
pojistným smlouvám z důvodu případné změny stavu majetku města – nákup, prodej)  ze dne 
2.5.2007.   
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětných dodatků. 
 

2) Pronájem nebytových prostorů 
Usnesení č. 2061/2012 (77/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostorů dílen za tělocvičnou bývalé ZŠ Lidická 
194, Strakonice, o celkové výměře nebytových prostorů 202 m2 následujícímu žadateli za 
níže uvedených podmínek: 
- Občanské sdružení PREVENT, se sídlem Heydukova 349, Strakonice, pronájem za účelem 
zřízení a provoz sociální služby „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Strakonicích“, 
sociální služba dle zák. 108/2006 Sb., nájemné ve výši 70,- Kč/m2/rok, nájemce bude hradit 
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na své náklady služby spojené s nájmem výše uvedených pronajatých NP, nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 

3) Pronájem garážového stání v bytovém domě č.p. 1392 v ul. Leknínové ve 
Strakonicích 
Usnesení č. 2062/2012 (77/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 8 v domě č.p. 1392 v ul. 
Leknínové ve Strakonicích s níže uvedeným žadatel za následujících podmínek: 
- Milan Šmíd, Strakonice, nájemné ve výši 300,- Kč/měsíčně + DPH, nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 

4) Žádost o uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku města Strakonice 
Žadatel:  Ladislav a Monika Šedinovi, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2063/2012 (77/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uložením kanalizační přípojky, vodovodní přípojky a  přípojky elektro do pozemků v  
majetku města Strakonice p.č. dle KN st. 4251, p.č. dle KN 1371/81 a p.č. dle KN 1371/112 
vše v  k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Napojení 
pozemků p.č. dle KN 358/3 a 359/5 v k.ú. Strakonice na kanalizační a vodovodní přípojku  a 
přípojku elektro“, dle sazebníku. 
V případě, že bude v  budoucnu město Strakonice realizovat výstavbu infrastruktury, a ta 
bude v  kolizi s výše uvedenými přípojkami, zavazuje se žadatel na své náklady provést 
technické opatření (např. přeložku), které tuto kolizi vyřeší. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
5) Žádost ZŠ a MŠ Katovice, Školní 284, Katovice  
Usnesení č. 2064/2012 (77/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice a ZŠ a MŠ Katovice, Školní 284, 
Katovice, jejímž předmětem bude odprodej níže uvedeného majetku z MŠ Strakonice,  
Šumavská 264, Strakonice za cenu 500,- Kč:   
- pojízdná výdejna vana 3xGN – poř. cena 31.598,- Kč,  r.poř. 2000. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
11. Dodatky ke smlouvám o běžných účtech města  
Usnesení č. 2065/2012 (77/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zněním Dohod o změně Smluv o běžných účtech města (základní běžný účet, účet Zdravé 
město Strakonice) 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných dohod 
 
12. Rozpočtové   opatření  č.  77 
Usnesení č. 2066/2012 (77/13) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 77  ve výši  60 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu kanceláře tajemníka na další rozvoj metropolitní sítě. Finanční prostředky 
budou použity na uložení chrániček optických kabelů na sídlišti Mír. 
Rozpočtové opatření bude kryto částí zpětné dotace na akci „Odpočinková zóna Virt“. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 77  provést. 
 

13. Projekt „Komunikace ZŠ Povážská a lokalita Na Muškách, Strakonice“ – odmítnutí 
dotace z ROP NUTS II Jihozápad  
Usnesení č. 2067/2012 (77/14) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
o odmítnutí dotace ve výši 12.458.261,85 Kč na realizaci projektu „Komunikace ZŠ 
Povážská a lokalita Na Muškách, Strakonice“, která byla městu Strakonice dodatečně 
nabídnuta z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 1 – 
Dostupnost center, Oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací  
II. Ukládá  
odboru rozvoje informovat o této skutečnosti Úřad regionální rady regionu soudržnosti 
Jihozápad  
 
14. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Strakonice – poskytnutí příspěvku 
Usnesení č. 2068/2012  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 7.296,-Kč vč. DPH Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska okresu Strakonice na pronájem Rytířského sálu a sálu U kata v prostorách 
strakonického hradu u příležitosti akce krajského formátu Zasloužilých hasičů dne 
26.10.2012. Bude kryto z finančních prostředků odvodu z výherních hracích přístrojů a 
dalších technických zařízení (RO 84).  
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
15. Revokace části usn. č.1713/2012, bod IV. ze dne 30.5.2012 (Zápis ze 4. jednání KRM) 
Usnesení č. 2069/2012  
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 1713/2012, bod IV. ze dne 30.5.2012. 
 
16. Různé 
Rada města byla informována  o personální situaci  v DS Rybniční. 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys             Ing. Pavel Pavel 
          starosta                  místostarosta 


