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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  81. jednání Rady města Strakonice 

konaného 17. října 2012 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     6 členů RM 

Mgr. Ing. Vondrys – starosta 
Ing. Pavel – místostarosta  
RM: Mgr. Samec, Mgr. Cháberová, Mgr. Pavelka, Ing. Joza  
Ing. Tůma – tajemník  
Miroslava Havrdová – zapisovatelka  
Mgr. Malotová – PR  

Omluveni:  PhDr. Říhová – místostarostka 
 
1. Majetkové záležitosti 
               Usnesení č. 2107/2012 – 2130/2012 
2. Zápis z jednání poradního sboru architekta města Strakonice 

       Usnesení č. 2131/2012  
3. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012 
                Usnesení č. 2132/2012  
4. Použití investičního fondu ZŠ Povážská Strakonice 

       Usnesení č. 2133/2012  
5. Veř.zakázka malého rozsahu – výběr dodavatele díla „Sběrný dvůr Strakonice –  střepiště“ 

       Usnesení č. 2134/2012  
6. Licenční smlouva k dokumentárnímu filmu zachycujícího průběh realizace projektu  
    „Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích – I. etapa“ 

       Usnesení č. 2135/2012  
7. Navýšení kapacity školní družiny při ZŠ Strakonice, ul. J. z Poděbrad 882, MŠ Strakonice,  
      A.B.Svojsíka 892 a MŠ Strakonice, Lidická 625, odloučené pracoviště Holečkova 413 
                 Usnesení č. 2136/2012  
8. Rozpočtová   opatření   č.  86 – 90 

       Usnesení č. 2137/2012  
9. TS - Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro období  2012 - 2013 

       Usnesení č. 2138/2012 
10. STARZ -  jmenování zástupců do komise pro VŘ /užitkové vozidlo/ 

       Usnesení č. 2139/2012 
11. Smlouva č. 493120339 o dodávce aktualizací programového vybavení CODEXIS® 

       Usnesení č. 2140/2012 
12. TS – bytové záležitosti 

       Usnesení č. 2141/2012 
13. TJ FEZKO Strakonice – poskytnutí propagačních předmětů města   
   

       Usnesení č. 2142/2012 
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81. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys ve 15:40 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 
1. Majetkové záležitosti 
 
1) Petr Noskovič, Strakonice – žádost o výpůjčku požární nádrže na pozemku p.č. 945/7 
v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice 
Usnesení č. 2107/2012 (81/2) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku požární nádrže na pozemku p.č. 945/7 v k.ú. Dražejov               
u Strakonic, obec Strakonice, za účelem extenzivního chovu ryb. 
 
2) Josef Hrdlička, Alena Hrdli čková,  Strakonice – žádost o výpůjčku pozemku p.č. 
643/10 a části pozemku p.č. 640/10, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 2108/2012 (81/2) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku pozemku p.č. 643/10 o výměře 157 m2 a části pozemku 
p.č. 640/10 o výměře cca 72 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem pozemku p.č. 643/10 o výměře 157 m2 a části pozemku 
p.č. 640/10 o výměře cca 72 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, s tím, že 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – do 31.12.2013, se stanoveným nájemným 
minimálně 10,- Kč/m2/rok.  
 
3) Pozemky v lokalitě Habeš – žádost o výpůjčku pozemků 
Usnesení č. 2109/2012 (81/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemků p.č.  997/18, p.č. 997/16 a  p.č. 997/5,vše  
v k.ú. Dražejov u Strakonic o celkové výměře cca 1.600 m2 za účelem zřízení okrasné 
zahrady, odpočinkové plochy.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a  
- panem Jaroslavem Pomajzlem, Strakonice,  
- panem Františkem Filipem, Strakonice,  
- panem Vlastimilem  Pojžárkem, Strakonice, 
- paní Ludmilou Vrbovskou, Strakonice,  
- panem Milanem Rajdošem, Strakonice, 
- paní Janou Noskovičovou,  Strakonice ,  
- panem Jiřím Poislem, Strakonice,  
jejímž předmětem  bude výpůjčka části pozemků p.č.  997/18, p.č. 997/16 a  p.č. 997/5, vše  
v k.ú. Dražejov u Strakonic, o celkové výměře cca  1.600 m2 za účelem zřízení okrasné 
zahrady a odpočinkové plochy, na dobu neurčitou, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení 
záměru na výpůjčku nepřihlásí jiný zájemce. 
III. Pov ěřuje 
starostu města Strakonice s podpisem předmětné smlouvy 
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4) Žádost pana Ing. Ivana Hrdličky, místo podnikání Tržní 1154,  Strakonice,  o 
vybudování sociálního zařízení 
Usnesení č. 2110/2012 (81/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vybudováním sociálního zařízení v objektu bývalé SÚS Jiřího z Poděbrad 772 ve 
Strakonicích pro potřeby nájemce Ing. Ivana Hrdličky, místo podnikání Tržní 1154,  
Strakonice, konkrétně  v místnosti, ve které byla v minulosti umístěna technologie pro 
vracení kondenzátu v uvedeném objektu ( místnost  sousedící s prostory pronajatými firmě 
Ivan Hrdlička) a to na náklady žadatele. 
 
6)  Pronájem prodejní plochy v areálu organizace STARZ Strakonice 
Žadatel: Tomáš Hokr, Štěkeň.  
Usnesení č. 2111/2012 (81/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí   
s uzavřením nájemní smlouvy na  pronájem prodejní plochy ve venkovním areálu Plaveckého 
stadionu Strakonice, konkrétně  plochy 3x4 m před šatnou letního areálu s panem 
Tomášem  Hokrem, Štěkeň, za účelem prodeje chlazených alkoholických a nealkoholických 
nápojů v prodejním stánku, nájemné ve výši 15.000,- Kč/rok (letní provoz:  červen - srpen), 
pokud bude nájemce plátcem DPH, bude uvedené nájemné navýšeno od DPH,  nájemci bude 
umožněno připojení  na odběr  el. energie a vody – ve smlouvě bude uvedena  povinnost 
nájemce zajistit na své náklady měření spotřeby el. energie a vody (podružná měřidla), 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemce 
bude v prodejním stánku v souvislosti se smlouvou uzavřenou s a.s. DUDÁK – Měšťanský 
pivovar a.s. prodávat pivovarské produkty výhradně této značky. V případě porušení této 
povinnosti je město Strakonice oprávněno NS vypovědět. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
7) Žádost pana RNDr. Ladislava Havla, Strakonice, o pozastavení plateb nájemného 
Usnesení č. 2112/2012 (81/2) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí   
s pozastavením plateb nájemného z garáže č. 25 nacházející se v budově na st.p.č. 3273 
(tribuna Křemelka směrem ke skateboardovému areálu) v k.ú. Strakonice nájemci RNDr. 
Ladislavu Havlovi, Strakonice 
II. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy č. 99-035  uzavřené mezi městem Strakonice a                 
RNDr. Ladislavem Havlem, Strakonice,  na pronájem  garáže č. 25 nacházející se v budově 
na st.p.č. 3273 (tribuna Křemelka směrem ke skateboardovému areálu) v k.ú. Strakonice, a 
sice dohodou, pokud bude nájemce i nadále trvat na  pozastavení plateb nájemného. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné  dohody.  
 
1) Petr Pelouch, Strakonice 
- žádost o souhlas z titulu majitele pozemku  
- žádost o souhlas s udělením výjimky odstupové vzdálenosti 
Usnesení č. 2113/2012 (81/2a) 
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedních pozemků p.č. 956/1 a p.č. 905/1, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic, 
s realizací stavby „Novostavba garáže a pergoly na pozemku p.č. 905/5 v k.ú. Dražejov                 
u Strakonic“, obec Strakonice. 
Souhlas je podmíněn provedením zabezpečení – úpravy vjezdu, umístěného ve svahu, do 
novostavby garáže na pozemku p.č. 905/5 v k.ú. Dražejov u Strakonice, proti sesuvu zeminy 
a odtoku dešťové vody na pozemek p.č. 956/1 (majetek města Strakonice) v k.ú. Dražejov u 
Strakonic. 
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, u ustanovení § 25 odst. 6 – odstupové vzdálenosti, tedy s umístěním 
stavby - „Novostavba garáže a pergoly na pozemku p.č. 905/5 v k.ú. Dražejov u Strakonic“  
na hranici s pozemkem p.č. 956/1 (majetek města Strakonice) v k.ú. Dražejov u Strakonic, 
obec Strakonice.  
 
2) Uvolněná bytová jednotka č. 035/988, ul. Ellerova, Strakonice I,  o velikosti 1+1 a 
výměře 54,30 m2 
Usnesení č. 2114/2012 (81/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 035 o velikosti 1+1 (54,30 m2), v domě č.p. 988, ul. Ellerova, 
Strakonice přímým  prodejem do osobního vlastnictví, kdy minimální cena bytu  č. 035/988, 
ul. Ellerova, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 
pozemku je stanovena ve výši 350.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
3) Uvolněná bytová jednotka č. 007/330, ul. Tovární, Strakonice II, o velikosti 2+1 a 
výměře 66,15 m2 
Usnesení č. 2115/2012 (81/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 007 o velikosti 2+1 (66,15 m2), v domě č.p. 330, ul. Tovární, 
Strakonice přímým prodejem do osobního vlastnictví, kdy minimální cena bytu č. 007/330, 
ul. Tovární, Strakonice II, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 
pozemku je stanovena ve výši 500.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
4) Uvolněná bytová jednotka č. 017/1255, ul. Obránců míru, Strakonice I, o velikosti 
3+1 a výměře 76,30 m2 

Usnesení č. 2116/2012 (81/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 017 o velikosti 3+1 (76,30 m2), v domě č.p. 1255, ul. 
Obránců míru,  Strakonice  přímým  prodejem  do osobního  vlastnictví,  kdy  minimální  
cena   bytu  č. 017/1255, ul. Obránců míru, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku je stanovena ve výši 600.000,- Kč. 
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II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
5) Uvolněná bytová jednotka č. 024/1064, ul. Mlýnská, Strakonice I , o velikosti 1+0 a 
výměře 25,40 m2 
Usnesení č. 2117/2012 (81/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 024 o velikosti 1+0 (25,40 m2), v domě č.p. 1064, ul. 
Mlýnská,  Strakonice,  přímým  prodejem  do osobního  vlastnictví  kdy  minimální  cena  
bytu č. 024/1064, ul. Mlýnská, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a pozemku  je stanovena ve výši 300.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
6) Pronájem nebytového prostoru v objektu bývalé ZŠ Lidická 194 ve Strakonicích 
Usnesení č. 2118/2012 (81/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí   
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem učebny o výměře 71,4 m2 ve III. nadzemním 
podlaží objektu bývalé ZŠ Lidická 194 ve Strakonicích s následujícím žadatelem za níže 
uvedených podmínek: 
- POP BALET  o.s., Zvonková 3048/2, Praha,  pronájem za účelem zřízení pobočky taneční 
školy InDance, jejímž zřizovatelem je  POP BALET o.s., nájemné ve výši 350,- Kč/m2/rok, 
chodby + WC bude využívat nájemce společně s ostatními nájemci nebytových prostorů ve 
III. nadzemním podlaží,  nájemní smlouva s výše uvedeným žadatelem bude uzavřena na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemce bude hradit na své náklady spotřebu 
energií (teplo, el. energie, voda). Do nájemní smlouvy bude zapracován závazek nájemce, že 
zajistí odhlučnění pronajatých prostorů tak, aby svým provozem nerušil ostatní nájemce v 
budově.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
7) Dodatek č. 1 v souvislosti se stavbou: „Stavební úpravy kaple sv. Vojtěcha, hřbitov u 
kostela sv. Václava, Strakonice“ 
Usnesení č. 2119/2012 (81/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012 - 86 na realizaci stavby „Stavební úpravy 
kaple sv. Vojtěcha, hřbitov u kostela sv. Václava, Strakonice“ uzavřené dne 24.2.2012 mezi 
městem Strakonice a společností AF ART s.r.o., Zvíkovec 71, 338 08 Zbiroh, IČ: 28049519, 
přičemž předmětem tohoto dodatku bude: 
-  prodloužení termínu ukončení realizace a předání smluveného předmětu díla do 20.11.2012 
- navýšení ceny díla s ohledem na vícepráce: změny vyplývající z nově zjištěných skutečností 
po odkrytí konstrukcí během provádění stavby (ZL 1), zhotovení kopie maltézského kříže 
objeveného pod venkovní omítkou na jihovýchodní fasádě kaple (ZL 2), oprava a 
restaurování kamenné náhrobní desky s rámem nově nalezeného vstupu do krypty (ZL 3)               
o částku 57.635,51 Kč bez DPH, tzn. 69.162,61 Kč včetně DPH 20 %. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.  
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8) Josef Fišer, Novosedly, Volenice 
- žádost o souhlas s udělením výjimky odstupové vzdálenosti 
Usnesení č. 2120/2012 (81/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s udělením výjimky dle § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území, v platném znění, u ustanovení § 25 odst. 6 – odstupové vzdálenosti, tedy s umístěním 
stavby - „Novostavba rodinného domu na par. st. č. 90, 1269/7 a 1269/57, k.ú. Dražejov u 
Strakonic“, ve vzdálenosti 0,5 m od hranice s pozemkem p.č. 1269/1 (majetek města 
Strakonice) vše v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice. 
 
1) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o připojení k distribu ční soustavě E.ON. pro odběrné místo 
,,Městské toalety v ul. Bezděkovská “ 
Usnesení č. 2121/2012 (81/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě č. 700063205000010 s  E.ON Distribuce a. s., pro 
odběrné místo  ,,Městské toalety v ul. Bezděkovská“ jehož předmětem je : 
a) změna termínu připojení z 30.9.2012 na 30.9.2013. 
b) do 30.7.2013 zajistit zákazníkem ( Město Strakonice ) postavení zdi připojovaného objektu 
toalety tak, aby bylo možno osadit do fasády objektu kabelovou skříň a přivést do ní nový 
kabel NN. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
2) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o připojení k distribu ční soustavě E.ON. pro odběrné místo 
,,Nízkoprahové centrum“ 
Usnesení č. 2122/2012 (81/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě č. 7000986610000010 s  E.ON Distribuce a. s., pro 
odběrné místo ,,Nízkoprahové centrum“, jehož předmětem je :změna termínu připojení 
z 30.9.2012 na 30.9.2013. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
3) Pronájem garážového stání v bytovém domě č.p. 1392 v ul. Leknínové ve 
Strakonicích 
Usnesení č. 2123/2012 (81/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 4 v domě č.p. 1392 v ul. 
Leknínové ve Strakonicích s níže uvedenou žadatelkou za následujících podmínek: 
- Miroslava Bernasová, 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 zřízení věcného břemena 
Žadatelé: Miloslava Steinerová, 386 01 Strakonice I 
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Zita Sklářová, Strakonice 
Alena Steinerová,  Vodňany 
Martina Steinerová, Hradec Králové 

Usnesení č. 2124/2012 (81/2a) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy přes pozemky ve 
vlastnictví města Strakonice parc.č. 1085/1, parc.č. 1183/1 a případně  po nabytí vlastnického 
práva též přes pozemek parc.č. 1098/3, vše v k.ú. Strakonice, ve prospěch  vlastníků 
rodinného domu čp. 323 a souvisejících pozemků, neboť přístup k rodinnému domu čp. 323 
na parc.č. st. 399 a souvisejícím pozemkům v k.ú. Strakonice je možný po stávající účelové 
komunikaci, která je veřejně přístupná.   
 
5) Parkovací domy – žádost o pronájem (výpůjčku) pozemků  
Žadatel: VZ-INVEST s.r.o., IČ 27356717, se sídlem Ústí nad Labem,   

Kamenná 1429/12 
Usnesení č. 2125/2012 (81/2a) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem a ani s vyhlášením záměru na  výpůjčku pozemků p.č. 
591/1, p.č. 591/6, p.č. 591/3, vše v k.ú. Strakonice, (lokalita pod OD Hvězda - Mlýnská ul.), 
p.č. 1315/1, p.č.128/13, p.č. st. 4185, p.č. 1315/2, p.č. st. 816, p.č. 1288/28, vše  k.ú. 
Strakonice (lokalita pod nemocnicí), za účelem realizace výstavby garážových domů. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku pozemků  p.č. st. 182/1, p.č. st. 182/3, vše  k.ú. Nové 
Strakonice, (lokalita sportoviště u ZŠ Dukelská - dle umisťovací studie parkovacích domů 
ve Strakonicích označené jako lokalita č. 2), za účelem realizace výstavby polozapuštěného 
garážového domu. 

 
6) Žádost o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. dle KN 1269/1 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic 
Žadatel: manželé Mgr. Jaroslav Babka, Jaroslava Babková, Strakonice 
Usnesení č. 2126/2012 (81/2a) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
se zřízením věcného břemene spočívajícího v uložení kanalizační přípojky do pozemku p.č. 
dle KN 1269/1 k.ú. Dražejov u Strakonic v majetku města Strakonice ve prospěch  
nemovitosti na pozemku p.č. dle KN 1269/125 k.ú. Dražejov u Strakonic v majetku žadatelů  
Mgr. Jaroslava Babky a Jaroslavy Babkové, Strakonice. Uložení předmětné kanalizační 
přípojky je již řešeno dohodou o uložení inženýrských sítí uzavřené s městem Strakonice dne 
26.9.2011. 

 
1) Ing. Luděk Mojžíš, Vlasta Mojžíšová, Strakonice – vyřešení majetkových vztahů  
Usnesení č. 2127/2012 (81/2a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 191/8 v k.ú. Přední Ptákovice o 
výměře cca 45 m2 za minimální cenu 500,- Kč/m2. Přesná výměra bude určena na základě 
geometrického plánu.  
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2) Ing. Pavel Krejsa, Strakonice - prodej pozemku v lokalitě Jezárky 
Usnesení č. 2128/2012 (81/2a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1371/75 o výměře 822 m2 v k.ú. Strakonice za účelem 
výstavby rodinného domu,  panu  Ing.  Pavlu  Krejsovi,  Strakonice za cenu  800,- 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. 
 
3) Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Volyni, IČ: 26520753, se sídlem 
Lidická 124, Volyně - nabídka movitého a nemovitého majetku 
Usnesení č. 2129/2012 (81/2a) 
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s odkoupením  movitého majetku  –  varhan  a  nemovitého  majetku,  a  to  budovy  
kostela  na  pozemku  p.č. st. 422 ,  pozemku  p.č. st. 422  o  výměře  cca  357 m2 ,  části 
pozemku   p.č. 628/28  o výměře  cca  110 m2   a  části  pozemku  p.č. st. 235  o výměře  cca  
50 m2,  vše v  k.ú. Nové Strakonice, za cenu 3 mil. Kč od Farního sboru Českobratrské církve 
evangelické ve Volyni, IČ: 26520753, se sídlem Lidická 124, Volyně.  
 
4) Pan  Jan Smola,  Strakonice, paní Anna Smolová, Tažovice  – nabídka pozemku p.č.  
626/19   o výměře 447 m2 a podílu 1/9 k pozemku p.č. 626/20 o výměře 403 m2, vše v k.ú. 
Strakonice, dle předkupního práva § 101 zákona č. 183/2006 Sb. 
Usnesení č. 2130/2012 (81/2a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit se vzdáním  se  předkupního  práva  k pozemkům p.č.  626/19 o výměře 447 m2 a 
p.č. 626/20 o výměře  403 m2,  vše  v k.ú. Strakonice,  zřízeného  podle  § 101 zákona  č. 
183/2006 Sb.,   o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
 
2. Zápis z jednání poradního sboru architekta města Strakonice 
Usnesení č. 2131/2012 (81/3) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z jednání poradního sboru architekta města Strakonice ze dne 24. 9. 2012 
 
3. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012 
Usnesení č. 2132/2012 (81/1) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012. 
 
4. Použití investičního fondu ZŠ Povážská Strakonice 
Usnesení č. 2133/2012 (81/5) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
 nařídit odvod z investičního fondu Základní školy Povážská Strakonice ve výši 483 tis. Kč  
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na účet zřizovatele. 
II. Doporu čuje ZM  
souhlasit s navýšením příspěvku na provoz Základní školy Povážská Strakonice o 483 tis. Kč   
(RO č. 85). 
 
5. Veř.zakázka malého rozsahu – výběr dodavatele díla „Sběrný dvůr Strakonice –  
střepiště“ 
Usnesení č. 2134/2012 (81/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s doporučením komise pro otevírání, posuzovaní a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele 
díla „Sběrný dvůr Strakonice - střepiště“. Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou 
Stavební společnost H a T spol. s.r.o., Komenského 383, 386 01 Strakonice - cena za 
komletní dílo      197 062,-  Kč bez DPH. Předpokládaná cena za dílo tak činí 236 474,- Kč 
(včetně DPH). Termín plnění do 47 dnů od podepsání smlouvy. 
II. Bere na vědomí 
že, finanční prostředky na vybudování díla jsou v rozpočtu ŽP. 
III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo ,,Sběrný dvůr Strakonice – střepiště,, mezi městem Strakonice a 
firmou firmou Stavební společnost H a T spol. s.r.o., Komenského 383, 386 01 Strakonice.  
IV. Pověřuje  
starostu města Ing. Mgr. Pavla Vondryse jejím podpisem. 
 
6. Licenční smlouva k dokumentárnímu filmu zachycujícího průběh realizace projektu  
 „Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích – I. etapa“ 
Usnesení č. 2135/2012 (81/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením licenční smlouvy mezi městem Strakonice (nabyvatel licence) a  Strakonickou 
televizí, s.r.o. (autor dokumentárního filmu). Jedná se o právo užití (licenci) audiovizuálního 
díla – dokumentárního filmu zachycujícího průběh realizace projektu „Revitalizace Velkého 
náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích – I. etapa“, ke všem způsobům užití, 
v neomezeném rozsahu. Licence se dle dohody smluvních stran poskytuje bezúplatně. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné licenční smlouvy 
 
7. Navýšení kapacity školní družiny při ZŠ Strakonice, ul. J. z Poděbrad 882, MŠ 
Strakonice, A.B.Svojsíka 892 a MŠ Strakonice, Lidická 625, odloučené pracoviště 
Holečkova 413 
Usnesení č. 2136/2012 (81/8) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
navýšení kapacity školní družiny při Základní škole Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad o 15 
žáků na celkovou kapacitu 155 žáků od 1.1.2013. 
II. Schvaluje 
navýšení kapacity MŠ Strakonice, A.B.Svojsíka 892 o 12 dětí na celkovou kapacitu 112 dětí 
od 1.9.2013 do 31.8.2014. 
III. Schvaluje 
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navýšení kapacity MŠ Strakonice, Lidická 625, odloučené pracoviště Holečkova 413 o 6 na 
celkovou kapacitu 484 dětí od 1.9.2013 do 31.8.2014.  
IV. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení. 
 
8. Rozpočtová   opatření   č.  86 – 95 
Usnesení č. 2137/2012 (81/9, 82/5) 
Rada města po projednání 
I.  Doporučuje ZM  
schválit 
RO  č. 86  ve výši  1 110 000,- Kč  
Zvýšení dotace ČSAD STTRANS a.s. Strakonice. Finanční prostředky budou použity na 
úhradu nedoplatku ztráty za rok 2011 (790 591,- Kč), na doplatek minimálního přiměřeného 
provozního zisku za rok 2011 (134 276,- Kč),  úhradu přepravy žáků školním autobusem do 
ZŠ Povážská , Strakonice (45 000,-Kč) a úhradu zvýšené ceny přepravního výkonu  pro  rok 
2012  (140 133,- Kč). Rozpočtové opatření bude kryto z odvodu z výherních hracích 
přístrojů, loterií a dalších technických zařízení. 
II.  Schvaluje 
RO č. 87  ve výši  250 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z položky komunikace – 
rekonstrukce a opravy na dofinancování akce „Obnova nemovité kulturní památky – kaple sv 
Vojtěcha v areálu hřbitova sv. Václava“. Na akci město získalo dotaci z MK ve výši 1 123 
000,- Kč (přijetí dotace schváleno RM dne 1.8.2012, usn. č. 1892). 
RO  č. 88  ve výši  720 000,- Kč  
Dotace ze SR na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do 
zastupitelstev krajů konajících se ve dnech 12. a 13. října 2012. 
RO  č. 89  ve výši  62 640,- Kč  
Finanční příspěvek Jihočeského kraje na hospodaření v lesích. Příspěvek bude použit na 
obnovu a zajištění lesních porostů. 
RO  č. 90  ve výši  7 590 982,- Kč  
Účelová dotace ze SR na projekt „Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor  ve 
Strakonicích – I. etapa“ a výdej těchto prostředků na stanovený účel (celková přijatá dotace 
v roce 2012 činí 17 582 982,- Kč, v rozpočtu na rok 2012 je již schválena částka  9 992 000,- 
Kč). 
RO  č. 91  ve výši  917 571,- Kč  
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu pro ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice na projekt 
„Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast 1.4 EU peníze školám“ a 
příslušný výdaj – zvýšení příspěvku ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice na výdaje spojené 
s realizací projektu. 
RO  č. 92  ve výši  616 758,- Kč  
Finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborného lesního 
hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období II . 
čtvrtletí roku 2012. 
RO  č. 93  ve výši  200 000 Kč  
Neinvestiční příspěvek z Jihočeského kraje v rámci grantového programu  „Podpora 
sociálních služeb, které zajišťují péči osobám s demencí“ pro příspěvkovou organizaci 
Městský ústav sociálních služeb  a příslušný výdaj – zvýšení příspěvku Městskému ústavu 
sociálních služeb na výdaje spojené s realizací projektu dle Pravidel programu. 
RO  č. 94  ve výši  114 230,- Kč  



 11 

Zvýšení příjmů z přijatého pojistného plnění po úderu bleskem ze dne 6. 5. 2012. O částka 65 
460,- Kč bude navýšen rozpočet městské policie na úhradu opravy kamerového systému, o 
částku  
48 770,- Kč  rozpočet kanceláře tajemníka na opravu metropolitní sítě. 
RO  č. 95  ve výši  13 000,- Kč  
Zvýšení rozpočtu odboru životního prostředí na položkách ochrana přírody – projekty, 
posudky a  ekologická výchova. Rozpočtové opatření bude kryto přijatým sponzorským 
darem od společnosti Lesy České republiky, a.s. (přijetí daru schváleno RM dne 27.6.2012, 
usnesením č. 1809) ve výši 10 000,- Kč a  přijatou finanční  odměnou od občanského 
sdružení Krasec za  umístění v  soutěži Jihočeská ratolest  ve  výši 3 000,- Kč. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 87 - 95  provést. 
III.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 86 předložit ke schválení na nejbližším zasedání 
zastupitelstva města. 
 
9. TS - Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro období  2012 - 
2013 
Usnesení č. 2138/2012 (81/10) 
Rada města po projednání 
I.   Souhlasí   
 s návrhem „Operačního plánu zimní údržby místních komunikací a chodníků“   pro období  
2012 - 2013 
II.   Schvaluje 
zahájení zimní pohotovosti dnem 19.11.2012. 
 
10. STARZ -  jmenování zástupců do komise pro VŘ /užitkové vozidlo/ 
Usnesení č. 2139/2012 (81/11) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
za město Strakonice Ing. Pavla Pavla a Ing. Stanislava Štěpánka členy výběrové komise a 
Mgr. Ing. Pavla Vondryse jako náhradníka  na: 
„NÁKUP UŽITKOVÉHO VOZIDLA“  
 
Výběrové řízení se koná dne 19.11.2012 od 9,00 hodin v kanceláři ředitele STARZ. 
 
11. Smlouva č. 493120339 o dodávce aktualizací programového vybavení CODEXIS® 
Usnesení č. 2140/2012 (82/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
smlouvu č. 493120339 o dodávce aktualizací programového vybavení CODEXIS® mezi 
Městem Strakonice a ATLAS consulting spol s r.o. Za cenu 66.000,- Kč ( 79.200,- Kč s 
DPH) za 3 roky. 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem smlouvy č. 493120339 o dodávce aktualizací programového vybavení 
CODEXIS® 

 
12. TS – bytové záležitosti 
Usnesení č. 2141/2012 (81/11) 
Rada města po projednání 
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I. Rozhodla 
revokovat usnesení č. 1604/2012 (59/8) a netrvat na výpovědi nájmu z bytu Volfové Květě, 
Strakonice. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. ponechat v platnosti původní smlouvu. 

        
13. TJ FEZKO Strakonice – poskytnutí propagačních předmětů města  
Usnesení č. 2142/2012  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím propagačních předmětů města (14 triček, 26 čepic s kšiltem) TJ Fezku 
Strakonice, oddílu plaveckých sportů – otužování.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys             Ing. Pavel Pavel 
          starosta                  místostarosta 


