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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  82. jednání Rady města Strakonice 

konaného 24. října 2012 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     5 členů RM 

Mgr. Ing. Vondrys – starosta 
PhDr. Říhová – místostarostka 
RM: Mgr. Cháberová, Mgr. Pavelka, Ing. Joza  
Ing. Zeman – vedoucí SÚ 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka  
Mgr. Malotová – PR  

 
 
Omluveni:  Ing. Pavel – místostarosta  
  Mgr. Samec – člen RM 

Ing. Tůma – tajemník  
 

        
1. Smlouva č. 10070933 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na 
projekt „Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice“     

       Usnesení č. 2143/2012 
2. Projekt „Otavská cyklistická cesta – páteřní cyklostezka Strakonice“     

       Usnesení č. 2144/2012 
3. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006    

       Usnesení č. 2145/2012 
4. Zápis z 48. jednání projektu Otavské plavby        

       Usnesení č. 2146/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys ve 14:00 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
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1. Smlouva č. 10070933 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
na projekt „Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice“    
Usnesení č. 2143/2012 (82/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy č. 10070933 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení a výměna 
oken ZŠ Čelakovského, Strakonice“ mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 
Strakonice a Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
2. Projekt „Otavská cyklistická cesta – páteřní cyklostezka Strakonice“    
Usnesení č. 2144/2012 (82/3) 
Rada města po projednání  
I. Přijímá 
závazek vyplývající ze smluv – Smlouva o výpůjčce č. 4/JS/V4 - 2012 uzavřená 
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Smlouva o vzájemné výpůjčce (č. 2010 – 301) a Dodatek 
č. 1 k této smlouvě uzavřené s Povodím Vltavy, státní podnik, týkající se projektu  „Otavská 
cyklistická cesta – páteřní cyklostezka Strakonice“ předloženého 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) – na jejichž základě bude provedeno majetkové vypořádání ve 
smyslu převedení pozemků dotčených projektem do majetku města Strakonice. Dotčené 
smlouvy obsahují právo hospodaření s majetkem po dobu nezbytně nutnou před převedením 
těchto pozemků do majetku města Strakonice.   
 
3. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006    
Usnesení č. 2145/2012 (82/2) 
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) 24. listopadu 2012 – živá hudba – Házenkářský ples aneb společenský večer (nejen) 
pro příznivce házené a sportu – Městský dům kultury , Mírova 831, 386 01 Strakonice – 
pořádá Tělovýchovná jednota ČZ, Máchova 108, 386 01 Strakonice - od 20:00 hodin do 
03:00 hodin následujícího dne. 
b) 12. ledna 2013 – živá hudba – Myslivecký ples – Sokolovna Strakonice, Na Stráži 340, 
386 01 Strakonice – pořádá Myslivecké sdružení Banin, Dražejov, 386 01 Strakonice – od 
20:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne. 
                         
4. Zápis z 48. jednání projektu Otavské plavby        
Usnesení č. 2146/2012 (82/1) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 48. jednání projektu Otavské plavby ze dne 27. září 2012. 
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II. Nesouhlasí 
s tím, aby město Strakonice finančně zastřešilo předfinancování projektu mimo území města 
Strakonice (RM se shodla, že v projektu realizovaného REGIEM Písek, o.p.s. by měla být 
každá obec samostatným partnerem). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                  PhDr. Ivana Říhová 
          starosta               místostarostka 


