
 1 

- 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  84. jednání Rady města Strakonice 
konaného 14. listopadu  2012 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:     7 členů RM 

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

 
Program: 

        
1. Zápis ze 7. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice 

       Usnesení č. 2194/2012 
2. TS - návrh na změnu vodohospodářského fondu Města Strakonice pro rok 2012   

       Usnesení č. 2195/2012 
3. MěÚSS - ubytování v AD 

       Usnesení č. 2196/2012 
4. Rozpočtová  opatření  č.  99 – 102 

       Usnesení č. 2197/2012 
5. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006                          

       Usnesení č. 2198/2012 
6. TS - smluvní pokuta           

       Usnesení č. 2199/2012 
7. Smlouva o provedení ohňostroje – Milan Skála        

       Usnesení č. 2200/2012 
8. Darovací smlouva           

       Usnesení č. 2201/2012 
9. Majetkové záležitosti 

Usnesení č. 2202/2012-2205/2012 
10. Zápis ze 7. jednání komise pro sport ze dne 8.11.2012 

       Usnesení č. 2206/2012 
12. Klub důchodců ČZ a,s, - prodloužení dohody o bezplatném užívání klubovny č. 55  
      v MěDK Strakonice 

       Usnesení č. 2207/2012 
13. TJ FEZKO Strakonice – poskytnutí finančního příspěvku 

       Usnesení č. 2208/2012 
14. ROS a.s. Strakonice 

       Usnesení č. 2209/2012 
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84. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys ve 15:30 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 
1. Zápis ze 7. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice 
Usnesení č. 2194/2012 (84/2) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis ze 7. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice ze dne 29. 10. 2012. 
 
2. TS - návrh na změnu vodohospodářského fondu Města Strakonice pro rok 2012  
Usnesení č. 2195/2012 (84/10) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s realizací dodávky – doplnění kalolisu o hydroelektrický uzávěr v souvislosti s provozem 
kalového hospodářství na ÚV Hajská za celkovou cenu 78.000,- Kč bez DPH. Termín dodání 
do 31.12.2012. Předmětná dodávka bude zařazena do vodohospodářského fondu roku 2012. 
Celkový objem finančních prostředků vodohospodářského fondu roku 2012 nebude realizací 
předmětné dodávky navýšen. 
II. Pověřuje 
ředitele Technických služeb Strakonice, s.r.o. k úkonům na předmětné dodávce. 
 
3. MěÚSS - ubytování v AD 
Usnesení č. 2196/2012 (84/3) 
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Moniky Lakatošové v období od 30.10.2012 do 
31.1.2013. 
II.  Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 30.10.2012 do 31.1.2013. 
III.  Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
4. Rozpočtová  opatření  č.  99 – 102 
Usnesení č. 2197/2012 (84/4, 84/4a) 
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje 
RO  č. 99  ve výši  44 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z položky údržba a opravy  budov 
mateřských škol  na dokončení akce  „Rozšíření stávající kapacity MŠ U Parku, pracoviště 
Lidická 194“. Prostředky budou použity na úhradu víceprací. V rozpočtu města je na 
uvedenou akci  již schválena částka 1 700 000,- Kč. 
RO  č. 100  ve výši  27 800,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z položky údržba a opravy  budov  
na dofinancování akcí:  
- „Obnova nemovité kulturní památky - kaple Brušákovic“ ve výši 10 500,- Kč.  (na akci 
město získalo grant z Jihočeského  kraje  ve výši  30 000,- Kč, usn. RM č.1983/2012 ze dne 
22.8.2012).  



 3 

- „Oprava pomníku obětem 1. světové války ve Starém Dražejově – I. etapa“ ve výši 17 300,- 
Kč  (na akci město získalo grant z Jihočeského  kraje  ve výši  30 000,- Kč, usn. RM 
č.1892/2012 ze dne 1.8.2012). 
 Finanční prostředky představují  spoluúčast  města na realizaci projektů.  
RO  č. 101  ve výši  2 311 539,- Kč  
Doplatek zpětné dotace z NF na akci „Hrad Strakonice – obnova kulturní památky a její 
využití pro další rozvoj regionu“. 
RO  č. 102  ve výši  30 000,- Kč  
Transfer Tělovýchovné jednotě Dražejov na zajištění provozu a údržbu sportovního areálu 
Na Virtě. Rozpočtové opatření bude kryto z odvodu z výherních hracích přístrojů, loterií a 
dalších technických zařízení. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 99 - 102  provést. 
 
5. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006                          
Usnesení č. 2198/2012 (84/6) 
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 
od 15. listopadu 2012 do 1. listopadu 2013 – nepravidelně v průběhu celého období 
(pátek, sobota) - živá hudba - Taneční večery a koncerty v restauraci Hradní sklípek - 
restaurace Hradní sklípek, Zámek 50, 386 01 Strakonice - pořádá Růžena Kůsová, 
Čejetice, 386 01 Strakonice - od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne. 
 
6. TS - smluvní pokuta           
Usnesení č. 2199/2012 (84/8) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s tím, aby TS, s.r.o. Strakonice nebyla účtována smluvní pokuta za pozdní úhradu platby za 
pronájem vodohospodářského majetku za měsíc 03/2012. 
 
7. Smlouva o provedení ohňostroje – Milan Skála       
Usnesení č. 2200/2012 (84/9) 
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o provedení ohňostroje s panem Milanem Skálou, Dobřanovská 522, 
Volyně na realizaci novoročního ohňostroje dne 1. 1. 2013 za smluvní cenu Kč 100 000,-   
(včetně DPH). 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
8. Darovací smlouva           
Usnesení č. 2201/2012 (84/11) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice  a společností E.ON Česká republika, 
s.r.o., IČ 25733591 se sídlem České Budějovice, F. A Gerstnera  2151/6 v předloženém 
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znění. Předmětem smlouvy je  dar vánoční výzdoby - řetěz a hvězda. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy. 
 
9. Majetkové záležitosti 
 
1) Anna Rajnochová, Strakonice 
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 2202/2012 (84/5) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, mezi městem Strakonice a Annou Rajnochovou, 
Strakonice,  jejímž předmětem je umístění a provedení stavby „Novostavba plotu na p.č. 
1050/4 v k.ú. Dražejov u Strakonic“, obec Strakonice.  
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  

 
1) Vyhodnocení nabídek v souvislosti s výběrem odběratele na odkup dřevní hmoty 
z lesů města Strakonice v období listopad 2012 
Usnesení č. 2203/2012 (84/5a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením poptávkového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr odběratele dřevní hmoty z lesů města Strakonice.  
Nejvýhodnější nabídka byla podána  firmou CHANA – DW s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 
Červený Kostelec, korespondenční adresa: Víska 34, 387 19 Čestice, za cenu 316.263,- Kč 
bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 379.516,- Kč, termín plnění v průběhu měsíce 
listopadu roku 2012.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou CHANA – DW s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec, 
korespondenční adresa: Víska 34, 387 19 Čestice, za cenu 316.263,- Kč bez DPH, tj. za 
celkovou cenu včetně DPH 379.516,- Kč.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
2) Optická trasa Ellerova, Na Ohradě - Strakonice – žádost o změnu umístění stavby 
(změna trasy)  podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě.  
Žadatel: Ing. Bedřich Gewissler, Paračov, 386 01 Strakonice  
V zastoupení: SITEL,  spol. s r.o.,  Nad Elektrárnou 411, 106 00 Praha 10 
Usnesení č. 2204/2012 (84/5a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s doplněním usnesení RM č. 4432/2010 ze dne 2.6.2010 týkající se změny trasy v umístění 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení na pozemcích v majetku města p.č. 
dle KN 679/29 a p.č. dle KN 679/2, vše v k.ú. Nové Strakonice, v souvislosti se stavbou 
„Optická trasa Ellerova, Na Ohradě - Strakonice“. Dále nebudou dotčeny pozemky p.č. KN 
679/21, p.č. KN 679/12,  p.č. KN 679/20, p.č. KN 679/3, p.č. KN 726/1 a p.č KN 615/6, vše 
v k.ú Nové Strakonice. 
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3) Petr a Helena Lexovi, 386 01 Strakonice  
- žádost o souhlas z titulu majitele pozemku  
- o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 2205/2012 (84/5a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 188 v k.ú. Střela, s umístěním stavby „Přístřešek 
pro dva osobní automobily“ na pozemku p.č. 200/12 v k.ú. Střela, obec Strakonice. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu, architekta města Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, mezi městem Strakonice a Petrem Lexou, Helenou 
Lexovou, Strakonice, jejímž předmětem je umístění a provedení stavby „Přístřešek pro dva 
osobní automobily“ na pozemku p.č. 200/12 v k.ú. Střela, obec Strakonice. 
III. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
10. Zápis ze 7. jednání komise pro sport ze dne 8.11.2012 
Usnesení č. 2206/2012 (84/6) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis ze 7. jednání komise pro sport ze dne 8. 11. 2012. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 Kč TJ Sokol Strakonice na krajský bodovací turnaj 
mladšího žactva ve stolním tenisu v Sokolovně Strakonice dne 11. 11. 2012 od 8.00 hodin. 
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 Kč TJ Sokol Strakonice na krajský bodovací turnaj dorostu  
ve stolním tenisu v Sokolovně Strakonice dne 11. 11. 2012 od 13.00 hodin. 
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 Kč Ekonomickým službám – BH, spol. s r. o., na 
nájemné při 15. ročníku fotbalového halového turnaje Senioři a mládež proti drogám ve 
Strakonicích v termínu od listopadu 2012 do ledna 2013. 
V. Upravuje  
- usnesení číslo 1367/2012 ze dne 8. 2. 2012  
IX. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 6 000 Kč OFS Strakonice na uspořádání tří halových turnajů  
pro mládež ve fotbale ve Sportovní hale STARZ Strakonice ve Strakonicích ve dnech 11. 2., 
25. 2., 10. 3. 2012.  
VI. Revokuje  
usnesení číslo 2105/2012 ze dne 10. 10. 2012, bod XII. 
VII. Souhlasí 
s navýšením průměrného rozsahu hodin podpořeného z finančních prostředků na nájemné ve 
sportovních zařízeních města Strakonice pro kategorie žactva a dorostu ze 49,5 hod. na 90,5 
hod. SK Policie Strakonice – oddílu nohejbalu s účinností od 14. 11. 2012. 
VIII. Souhlasí 
s úpravou Zásad pro poskytování finančních příspěvků (neinvestičních transferů) města 
Strakonice určených pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity pro rok 2011 a 
následující roky schválených Radou města Strakonice usnesením číslo 17/2010 ze dne 24. 11. 
2010 a usnesením číslo 1485/2012 ze dne 7. 3. 2012, tak že:  
 - v čl. I., odst.1a:  
                   - věta „Příspěvek pro TJ/SK sportující v zařízeních STARZu bude  
                                  poskytnut stoprocentní fakturované výši v průměrném rozsahu hodin za  
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                                  roky 2009, 2010, 2011.“ bude nahrazena větou: „Příspěvek pro TJ/SK  
                                 sportující v zařízeních STARZu bude poskytnut ve stoprocentní                      
                                 fakturované výši v průměrném rozsahu hodin za roky 2009, 2010, 2011,  
                                 v případě tělocvičen v Lidické ulici v rozsahu hodin za rok 2011.“  
         - v čl. I., odst. 1b:  
                             - „ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro kategorie  
                                 dospělých“ bude nahrazeno „ve sportovních zařízeních spravovaných  
                                STARZem (mimo tělocvičen v Lidické ulici) pro kategorie dospělých“.   
 
12. Klub důchodců ČZ a.s. - prodloužení dohody o bezplatném užívání klubovny č. 55 
v MěDK Strakonice 
Usnesení č. 2207/2012  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s prodloužením dohody o bezplatném užívání klubovny č. 55 v MěDK každé první pondělí 
v měsíci v době od 14:00 – 15:30 a při pravidelném setkání „posezení seniorů“ v období od 
1.1.2013 – 30.4. 2013 a od 1.10.2013 – 30.12. 2013 od 14:00 – 16:30. 
 
13. TJ FEZKO Strakonice – poskytnutí finančního příspěvku (RO č. 103) 
Usnesení č. 2208/2012  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč včetně DPH pro hráčky 
reprezentačního družstva juniorek ve vodním pólu na úhradu jejich spoluúčasti na MS 
juniorek v Austrálii, které se koná ve dnech 1.12.2012 – 10.12.2012. Bude hrazeno 
z výherních hracích přístrojů, loterií a dalších technických zařízení (RO č. 103). 
 
14. ROS a.s. Strakonice 
Usnesení č. 2209/2012  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí informaci ohledně nabídky odkupu 10% podílu ve společnosti Odpady Písek 
s.r.o.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                      Ing. Pavel Pavel 
          starosta                místostarosta 


