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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  86. jednání Rady města Strakonice 

konaného 28. listopadu  2012 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM 
Mgr. Ing. Vondrys – starosta 
Ing. Pavel - místostarosta 
PhDr. Říhová – místostarostka 
RM: Mgr. Pavelka, Ing. Joza, Mgr. Samec 
Ing. Tůma - tajemník 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka  
Mgr. Malotová – PR 

 
 
Omluvena:  Mgr. Cháberová 
 
 
Program: 

        
1. Návrh na vydání regulačního plánu „Vinice – Šibeník“ 

       Usnesení č. 2262/2012 
2. Rozpočtová   opatření  č. 105 - 124 

       Usnesení č. 2263/2012 
3. OZV města Strakonice č. 9/2012 o místních  poplatcích 

       Usnesení č. 2264/2012 
4. OZV města Strakonice č. 10/2012 o místním   poplatku ze psa 

       Usnesení č. 2265/2012 
5. Nevýhradní licenční smlouva o užití Základní báze geografických dat (ZABAGED), 
databáze geografických jmen GEONAMES, databáze Data200 a Digitálního modelu reliéfu 
ČR a smlouva o užití digitálních ortofot 

       Usnesení č. 2266/2012 
6. Zápis z 4. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 1. října 2012 

       Usnesení č. 2267/2012 
7. Přesun  účelových prostředků na energie do provozu  zvýšení limitu prostředků na platy – 
STARZ Strakonice 

       Usnesení č. 2268/2012 
8. Navýšení příspěvku na provoz Základní školy F. L. Čelakovského 

       Usnesení č. 2269/2012 
9. Evidence usnesení Zastupitelstva města Strakonice v trvalé platnosti  

       Usnesení č. 2270/2012 
10. Ukončení smlouvy o poskytnutí licence ASPI 

       Usnesení č. 2271/2012 
11. Majetkové záležitosti 

         Usnesení č. 2272/2012 – 2279/2012 
12. Změna tarifních podmínek a optimalizace linek MHD Strakonice    
                Usnesení č. 2280/2012 
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13. Projekt „Strakonické historické domy se probouzejí“ – spolufinancování projektu 
z prostředků města Strakonice        
                Usnesení č. 2281/2012 
14. TS – bytové záležitosti                             

       Usnesení č. 2282/2012 
15. Možnosti tisku Zpravodaje města Strakonice 

       Usnesení č. 2283/2012 
16. Návrh na pořízení změny ÚP Strakonice v k.ú. Strakonice (lokalita zahrádkářské kolonie 
u Blatského  rybníka) 

       Usnesení č. 2284/2012 
17. Udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte 

       Usnesení č. 2285/2012 
18. Oblastní charita Strakonice, Sousedovice  - podporaTříkrálové sbírky 2013  

       Usnesení č. 2286/2012 
19. Odnětí čestného  občanství obce 

       Usnesení č. 2287/2012 
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys ve 16:30 
hodin v kanceláři starosty po skončení pracovní schůzky ZM. S ohledem na přítomnost 6 
členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený 
návrh programu jednání. 
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1. Návrh na vydání regulačního plánu „Vinice – Šibeník“ 
Usnesení č. 2262/2012 (86/1) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
konstatovat, že  regulační plán „Vinice – Šibeník“ je v souladu s výsledky projednání a dále 
je v souladu s požadavky § 68 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, tj. s vydanou územně plánovací 
dokumentací územním plánem Strakonice, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s 
charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky 
na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů dotčených osob 
II.  Doporučuje ZM  
rozhodnout v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, o námitkách uplatněných k návrhu regulačního plánu „Vinice – 
Šibeník“ tak, jak je uvedeno v „Rozhodnutí o námitkách“, které je součástí textové části 
regulačního plánu: 
Rozhodnutí o námitkách: 
1) Petr a Hana Šimonovi, 386 01 Strakonice 
a) Nesouhlas s vedením silnice (I) podél pozemku p.č. 626/16 v k.ú. Strakonice při absenci 
chodníku na straně k pozemku p.č. 626/16 v k.ú. Strakonice.  
b) Požadavek posunout parkovací místa u komunikace (I) dále od pozemku p.č. 626/16 v k.ú. 
Strakonice například přesunutím prostoru pro parkování na druhou (jižní) stranu komunikace 
z důvodu blízkosti objektu na pozemku p.č. st. 3499 v k.ú. Strakonice. 
c) Požadavek na úpravu stavební čáry nepřekročitelné z důvodu jejího vedení přes rekreační 
chatu na pozemku p.č. 626/16 v k.ú. Strakonice. 
a) Námitce se vyhovuje   
b) Námitce se vyhovuje   
c) Námitce se vyhovuje   
2) Martin Mikeš, 386 01 Strakonice 
a) Požadavek na parcelaci pozemků p.č. 625/1, p.č. 625/5, p.č. 625/6 a p.č. 625/7 v k.ú. 
Strakonice dle katastru nemovitostí.  
b) Vzhledem k přístupu na pozemky p.č. 625/1, p.č. 625/5, p.č. 625/6 a p.č. 625/7 v k.ú. 
Strakonice z ulice Na Výsluní  nesouhlas s vedením části komunikace na jejich západní části. 
c) Nesouhlas s chodníkem na hranici parcel 625/6 a p.č. 625/7 v k.ú. Strakonice, který není 
nutný.    
a) Námitce se vyhovuje   
b) Námitce se vyhovuje   
c) Námitce se vyhovuje   
3) Miroslav Vávra, Pracejovice, 386 01 STRAKONICE 
Požadavek, aby navrhovaná komunikace (H) zasahující pozemek p.č. 613/8 v k.ú. Strakonice 
byla přesunuta na pozemky p.č. 613/2 a p.č. 611/1 v k.ú. Strakonice nebo rozdělena na obě 
strany. 
Námitce se vyhovuje 
4) Marin Molhanc, 386 01 Strakonice 
Požadavek umožnit v lokalitě Vinice – Šibeník výstavbu rekreačních domů o maximální 
ploše 80 m2 a  výšce 7 m. V případě, že námitce bude vyhověno, souhlasí s námitkou p. 
Miroslava Vávry ohledně posunutí komunikace (H). Vlastník pozemku p.č. 611/1 v k.ú. 
Strakonice. 
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Námitce se částečně vyhovuje 
5) Jana Jonášová, 386 01 STRAKONICE 
Nesouhlas s umístěním komunikace (H) v blízkosti rekreační chaty na pozemku p.č. 631/7 
v k.ú. Strakonice  
Námitce se vyhovuje   
6) Václav a Vlasta Pacourkovi, 386 01 Strakonice 
Nesouhlas s umístěním komunikace (I) na pozemku p.č. 631/12 v k.ú. Strakonice  
Námitce se vyhovuje   
 7) Zdeněk Rod, 386 01 Strakonice 
Požadavek umožnit v lokalitě Vinice – Šibeník na pozemku p.č. 508 v k.ú. Strakonice 
výstavbu rekreačních domů o maximální ploše 80 m2. 
Námitce se nevyhovuje 
8) Olga Zahradníková, 386 01 Strakonice 
Požadavek umožnit v lokalitě Vinice – Šibeník přestavbu – přístavbu stávajících chat. 
Námitce se vyhovuje 
9) Alena Čejdíková, 386 01 Strakonice, Renata Kutištová, Zahradní Město, Praha  
Požadavek doplnění cesty na části pozemku p.č. 624/2 v k.ú. Strakonice tak, aby došlo 
k propojení stávající cesty na pozemku p.č 623/1 s navrhovanou cestou na pozemcích p.č. 
631/15 a p.č. 631/6 v k.ú. Strakonice  
Námitce se vyhovuje   
10) Mgr. Vladimír Zloch,  386 01 Strakonice 
Nesouhlas s umístěním komunikace na pozemku p.č. 626/1 v k.ú. Strakonice z důvodu 
znehodnocení majetku a nadbytečností této komunikace.  
Námitce se nevyhovuje   
11)  Ing. Jiří Hrabák, 102 00 Praha 2 
Požadavek zařadit pozemek p.č. 657/4 v k.ú. Strakonice do ploch s funkčním využitím 
„obytná zástavba nízkopodlažní“. 
Námitce se vyhovuje   
12) Pavel Mašek, 386 01 Strakonice 
Požadavek na dopravní napojení pozemku p.č. 521/6 v k.ú. Strakonice z navrhované 
komunikace „F“ umožněním příjezdu pomocí pěší cesty. 
Námitce se vyhovuje   
13) Miroslav Beránek, 386 01 Strakonice 
a) možnost napojení na středotlaký plynovod z lokality „Mezi Lesy“ 
b) nový vodojem umístit výše (odpadne nutnost tlakových stanic) 
c) v bilanci nároků na energie řešit budoucí občanskou vybavenost 
d) ujednotit určenou maximální podlažnost bytových domů 
e) zásobování teplem z Teplárny Strakonice a.s. bude možné plně využít jen pokud pod 
severním dopravním půlobloukem bude v rámci jeho stavby založen kolektor 
f) předpokládaný počet obyvatel nezahrnuje počet obyvatel bytových domů 
g) s vydáním regulačního plánu by měla být vyhlášena stavební uzávěru na drobné 
a zahrádkářské stavby. Povolovány by měla být pouze údržba stávajících staveb bez možnosti 
přístaveb.  
a) Námitce se vyhovuje   
b) Námitce se vyhovuje   
c) Námitce se vyhovuje   
d) Námitce se vyhovuje  
e) Námitce se nevyhovuje   
f) Námitce se vyhovuje 
g) Námitce se nevyhovuje 
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III. Doporu čuje ZM 
vydat v souladu § 6 odst. 5) písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 62 odst. 1 a § 69 
odst. 2 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, opatření obecné povahy regulační plán „Vinice – Šibeník“ 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit návrh na vydání regulačního plánu „Vinice – Šibeník“ na 
projednání Zastupitelstva města Strakonice 
 
2. Rozpočtová   opatření  č. 105 - 124 
Usnesení č. 2263/2012 (86/2) 
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje 
RO  č. 105 ve výši  138 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru rozvoje – organizace 298 - podklady a 
dokumenty pro rozvoj města z neinvestiční položky na položku investiční na výdaje spojené 
s vypracováním žádosti na projekt „Otavská cyklostezka – část: Páteřní cyklostezka 
Strakonice“. 
RO  č. 106 ve výši  30 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu majetkového odboru – organizace 732 - 
cyklostezky z neinvestiční položky na položku investiční na výdaje spojené s vypracováním 
projektové dokumentace na projekt „Otavská cyklostezka – část: Páteřní cyklostezka 
Strakonice“. 
RO  č. 107 ve výši  162 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu majetkového odboru – organizace 727 – 
kanalizace – opravy a údržba z neinvestiční položky na položku investiční na výdaje spojené 
s vybudováním kanalizační přípojky ve sběrném dvoru v Tovární ulici. 
RO  č. 108 ve výši  90  000,- Kč  
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní 
středisko na realizaci projektu „XX. Mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích“. 
RO  č. 109  ve výši  29 450,- Kč  
Finanční prostředky ze státního rozpočtu na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin za 
období 
1. pololetí roku 2012. 
RO  č. 110  ve výši  160 250,- Kč  
Finanční příspěvek úřadu práce na úhradu mzdových nákladů zaměstnance na veřejně 
prospěšné práce včetně pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění. Z toho částka 119 675,- Kč představuje úhradu hrubé mzdy, o tuto částku bude 
zvýšen limit na platy. 
RO  č. 111  ve výši  3 168 586,- Kč  
Investiční dotace ze státního rozpočtu z programu „Podpora regenerace panelových sídlišť 
pro rok 2012“ na realizaci projektu „Strakonice, sídliště 1. Máje, III. etapa“. 
RO  č. 112  ve výši  53 594,- Kč  
Doplatek neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se 
zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. 
RO  č. 113  ve výši  607 765,- Kč  
Doplatek investiční účelové dotace z programu „Zkvalitnění nakládání s odpady“ na realizaci 
projektu „Sběrný dvůr Strakonice“. O tuto částku bude snížen rozpočet vlastních zdrojů, 
neboť akce byla o tyto prostředky  předfinancována.  
V rozpočtu města je již schválena dotace ve výši 10 000 000,- Kč. Částka 10 018 445,- Kč 
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představuje dotaci z Evropské unie – OPŽP, částka 589 320,- Kč dotaci ze SFŽP. 
RO  č. 114  ve výši  5 626,-  Kč  
Snížení nedočerpané neinvestiční účelové dotace z Jihočeského kraje  na projekt „Obnova 
drobné sakrální stavby, nemovité kulturní památky, kaple Brušákovic“ z důvodu úspory 
finančních prostředků oproti původnímu předpokladu. Snížení dotace bude kryto snížením 
výdajů na akci  „Sběrný dvůr Strakonice“ – vlastní zdroje. 
RO  č. 115  ve výši  245 000,-  Kč  
Snížení investiční účelové dotace z Jihočeského kraje na projekt „Rekonstrukce podlahy 
v tělocvičně  ZŠ F. L. Čelakovského“.   V rozpočtu města je na projekt schválená dotace ve 
výši 350 000,- Kč, z této přiznané dotace již byla částka 245 000,- Kč zaslána zálohově na 
účet města v listopadu roku 2011. O tuto částku je tedy nutno snížit dotaci v roce 2012. 
Rozpočtové opatření bud kryto snížením výdajů na akci „Sběrný dvůr Strakonice“ – vlastní 
zdroje. 
II.  Doporu čuje ZM 
schválit 
RO č. 116  ve výši  838 000,- Kč 
Zvýšení finančních prostředků na dofinancování akce „Strakonický hrad – sanace 
podzemních prostor“. Celkové výdaje na akci byly vyšší, než částka schválená v  rozpočtu 
města. Na akci město získalo dotaci ve výši 19 185 525,- Kč, celkové náklady činily 22 432 
133,- Kč.  
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků zpětné dotace z Norských fondů na akci 
„Hrad Strakonice – obnova kulturní památky a její využití pro další rozvoj regionu“. 
RO č. 117  ve výši  3 328 830,- Kč 
Snížení rozpočtu příjmů i výdajů na položce daň z příjmů právnických osob za obec na 
základě skutečného výpočtu daně z příjmu za rok 2011, kdy obec je plátcem a zároveň 
příjemcem vlastní daně. V rozpočtu města je schválená částka 20 000 000,- Kč, skutečná daň  
činí 16 671 170,- Kč. 
RO  č. 118 ve výši  386 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu majetkového odboru – organizace 727 – 
vodovody  – opravy a údržba z neinvestiční položky na položku investiční na výdaje spojené 
s rekonstrukcí veřejných vodovodů a zdroji pitné vody. 
RO  č. 119  ve výši  827 398,-  Kč  
Snížení investiční účelové dotace na projekt „Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská“. 
V rozpočtu města je schválená dotace na základě původního předpokladu ve výši 5 009 000,- 
Kč. Vzhledem k vysoutěžené nižší ceně díla došlo ke snížení dotace. Toto snížení bude kryto 
částečně snížením výdajů na uvedenou akci ve výši 470 259,- Kč, částečně snížením výdajů 
na akci „Sběrný dvůr Strakonice“ – vlastní zdroje ve výši 357 139,- Kč. 
RO  č. 120   ve výši  540 270,- Kč  
Navýšení finančních prostředků poskytovaných neziskovým a podobným organizacím na 
úhradu nájemného ve sportovních zařízeních města Strakonice pro kategorie žactva a dorostu 
a na nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro kategorie dospělých. 
Vzhledem k potřebám jednotlivých klubů a oddílů došlo k přesunu finančních prostředků 
mezi jednotlivými oddíly. Pro úplné vykrytí chybí částka 540 270,- Kč. 
RO bude kryto z části odvodu z  výherních hracích přístrojů a dalších technických zařízení.  
Po schválení uvedeného rozpočtového opatření budou příspěvky  poskytnuty maximálně do 
této výše: 
Basketbalový klub Strakonice  1 206 100 Kč 
SK Basketbal Strakonice      293 020 Kč 
Basket servis, s. r. o., Strakonice       79 900 Kč 
HC Strakonice, o. s.    3 473 800 Kč 
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TJ FEZKO Strakonice   2 043 600 Kč 
TJ ČZ Strakonice – oddíl házená  1 024 740 Kč 
DDM Strakonice – Fbc Strakonice     264 940 Kč 
TJ ČZ Strakonice - atletický oddíl       22 200 Kč 
Potápěči Strakonice, o. s.         12 240 Kč 
DDM  Strakonice – kroužek potápění    107 200 Kč 
SK Policie Strakonice         85 070 Kč 
DDM Strakonice - Mladý záchranář      107 200 Kč 
SK Fight Pro Strakonice            80 640 Kč 
FK Junior Strakonice           528 100 Kč 
Občanské sdružení Karate Strakonice       11 520 Kč 
RO  č. 121   ve výši  365 000,- Kč  
Navýšení finančních prostředků poskytovaných neziskovým a podobným organizacím na 
úhradu nájemného ve sportovních zařízeních města Strakonice pro kategorie žactva a dorostu 
a na nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro kategorie dospělých. 
Finanční prostředky budou určeny na rozšíření tréninkových hodin HC Strakonice. 
RO bude kryto z části odvodu z  výherních hracích přístrojů a dalších technických zařízení.  
RO č. 122  ve výši  521 000,- Kč 
Zvýšení rozpočtu finančních prostředků na dofinancování projektu „Sám sobě manažerem“ 
z důvodu dosud nezaslané závěrečné části dotace na účet města. Realizace projektu byla 
ukončena v srpnu 2012, bylo provedeno závěrečné vyhodnocení akce a podána žádost o 
doplatek dotace. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků ze zpětné dotace 
z Norských fondů na akci „Hrad Strakonice – obnova kulturní památky a její využití pro další 
rozvoj regionu“. 
RO č. 123  ve výši  516 000,- Kč 
Zvýšení rozpočtu finančních prostředků na dofinancování projektu „Dva kroky 
k profesionální veřejné službě“ z důvodu dosud nezaslané závěrečné části dotace na účet 
města. Realizace projektu byla ukončena v červenci 2012, bylo provedeno závěrečné 
vyhodnocení akce a podána žádost o doplatek dotace. Rozpočtové opatření bude kryto 
použitím prostředků ze zpětné dotace z Norských fondů na akci „Hrad Strakonice – obnova 
kulturní památky a její využití pro další rozvoj regionu“. 
RO č. 124  ve výši  638 000,- Kč 
Zvýšení rozpočtu finančních prostředků na akci „ZŠ Povážská – výstavba nové budovy“ na 
úhradu výdajů spojených s odstraněním škod způsobených přívalovým deštěm a krupobitím 
dne 8.7. 2012. 
Poškozeny byly především venkovní žaluzie, dveře, omítky a malby. Rozpočtové opatření 
bude kryto přijatým pojistným plněním ve výši 633 000,- Kč. Spoluúčast města ve výši 5 
000,- Kč bude kryta přesunem z rozpočtu majetkového odboru, položky oprava a údržba 
školských budov. 
III.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 105 – 115  provést a rozpočtová opatření č. 116 – 
124 předložit na nejbližším zasedání ZM. 
 
3. OZV města Strakonice č. 9/2012 o místních  poplatcích 
Usnesení č. 2264/2012 (86/3) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
obecně závaznou vyhlášku města Strakonice  č. 9/2012 o místních  poplatcích, vydat. 
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4. OZV města Strakonice č. 10/2012 o místním   poplatku ze psa 
Usnesení č. 2265/2012 (86/4) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
obecně závaznou vyhlášku města Strakonice  č. 9/2012 o místních  poplatcích ze psa, vydat. 
 
5. Nevýhradní licenční smlouva o užití Základní báze geografických dat (ZABAGED), 
databáze geografických jmen GEONAMES, databáze Data200 a Digitálního modelu 
reliéfu ČR a smlouva o užití digitálních ortofot 
Usnesení č. 2266/2012 (86/5) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením nevýhradní licenční smlouvy mezi Městem Strakonice a Českou republikou – 
Zeměměřičským úřadem, se sídlem Pod sídlištěm 9, P.O.Box 21, 182 11 Praha 8, na dodání 
digitálních mapových produktů (ZABAGED, INSPIRE, ortofoto, Data200, GEONAMES, 
Digitální model reliéfu ČR 4. generace a Digitální model reliéfu ČR 5. generace). Vzhledem 
ke skutečnosti, že budou data předána státní správě a samosprávě pro výkon jejich působnosti 
v územním rozsahu jim příslušném, budou veškeré výše uvedené produkty poskytnuty 
bezplatně. Časový rozsah licence je do 5. 11. 2016. 
II.  Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné nevýhradní licenční smlouvy 
III.  Ukládá 
odboru rozvoje předložit smlouvu k podpisu 
 
6. Zápis z 4. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 1. října 2012 
Usnesení č. 2267/2012 (86/6) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 4. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 1. října 2012. 
II. Nesouhlasí  
s poskytnutím příspěvku Tanečnímu centru Praha, Pod Žvahovem 463 na zajištění akce 
Dialogy beze slov a Stvoření tance – Jak se dělá tanečník, které se uskutečnily 20. a 24. 9. 
2012. 
III. Nesouhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 1 000,- na zajištění akce výlet dětí na Dětskou diecézní 
pouť do Milevska dne 6. října, který pořádala Římskokatolická farnost Strakonice.  
IV. Souhlasí   
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 3 266,- na zajištění akcí Pyžamová párty 17.11., 
Adventní věnce 29.11. a Mikulášská nadílka 5.12., které pořádá Dům dětí a mládeže 
Strakonice.   
 
7. Přesun  účelových prostředků na energie do provozu  zvýšení limitu prostředků na 
platy – STARZ Strakonice 
Usnesení č. 2268/2012 (86/7) 
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
Se snížením účelových prostředků příspěvkové organizace STARZ Strakonice, určených na 
energie (elektrická energie, teplo, voda, odpisy) o částku 250 000,- Kč  a s použitím těchto 
prostředků na úhradu nákladů spojených s provozem nově spravovaných budov v Lidické 
ulici  (spotřební materiál, údržba, opravy, služby, mzdové prostředky).  
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II.  Souhlasí 
Se zvýšením limitu prostředků na platy pro rok 2012 příspěvkové organizaci STARZ  
Strakonice bez nároku na zvýšení příspěvku zřizovatele o částku 76 320,- Kč  na platy 
pracovníků zajišťující  provoz v budovách v Lidické ulici. 
 
8. Navýšení příspěvku na provoz Základní školy F. L. Čelakovského 
Usnesení č. 2269/2012 (86/8) 
Rada města po projednání  
I. Nařizuje 
odvod z investičního fondu Základní školy F. L. Čelakovského ve výši 200 tis. Kč na účet 
zřizovatele. 
II. Souhlasí 
s navýšením příspěvku na provoz Základní školy F. L. Čelakovského o 200 tis Kč (RO          
č. 104).    
 
9. Evidence usnesení Zastupitelstva města Strakonice v trvalé platnosti od 30.11.1994 
Usnesení č. 2270/2012 (85/5) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zprávu  týkající se Evidence usnesení Zastupitelstva města Strakonice v trvalé platnosti od 
30.11.1994 
II. Doporu čuje ZM 
upravit usnesení č. 15-19.MZ ze dne 97-0917 následovně: 
lhůtu 30 dnů upravit na 60 dnů. 
III. Doporu čuje ZM 
schválit vyřazení 1 splněného usnesení, splněné části usnesení č..72/ZM/2011 a splněné části 
usnesení č.515/ZM/2008 z Evidence usnesení Zastupitelstva města Strakonice v trvalé 
platnosti od 30.11.1994 
IVI. Doporu čuje ZM  
schválit vyřazení usnesení č. bod 2/II/6)- 4. MZ dne 95-06-21, č. 345/ZM/2000, 
387/ZM/2001, 517/ZM/2001, 836/ZM/2002 z Evidence usnesení Zastupitelstva města 
Strakonice v trvalé platnosti od 30.11.1994 
V. Nedoporučuje ZM 
přesunout dle návrhu Kontrolního výboru (mat. č. 9/5 ze dne 12.9. 2012) usnesení č. 
909/ZM/2006, 791/ZM/2009 a 792/ZM/2009 do usnesení s trvalou platností z důvodu 
platnosti jednotlivých usnesení po dobu určitou 
VI. Ukládá   
tajemníkovi MěÚ vést v evidenci  19 usnesení s trvalou platností 
 
10. Ukončení smlouvy o poskytnutí licence ASPI 
Usnesení č. 2271/2012 (86/9) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
aby byl spol. Wolters Kluwer ČR, a.s.,  U Nákladového nádraží 6 130 00 Praha 3,  
IČ 63077639 zaslán návrh dohody na ukončení smlouvy o poskytnutí licence systému ASPI 
ke dni  31.12.2012. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí licence 
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11. Majetkové záležitosti 
 
1) Anna Rajnochová, 386 01 Strakonice, v zastoupení Building – Investment, s.r.o. – 
Jakubem Jeništou, DiS. 
- žádost o souhlas z titulu majitele pozemku  
Usnesení č. 2272/2012 (86/12) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedních pozemků p.č. 439/2, p.č. 439/12 a p.č. 1050/9 vše v k.ú. Dražejov 
u Strakonic, s umístěním stavby „Novostavba plotu na p.č. 1050/4 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic + dodatečné povolení násypu“ na pozemku p.č. 1050/4 v k.ú. Dražejov u Strakonic, 
obec Strakonice. 
S podmínkou zabezpečení – úpravy násypu, umístěného ve svahu, na pozemku p.č. 1050/4 
v k.ú. Dražejov u Strakonice, proti sesuvu zeminy a odtoku dešťové vody na pozemky 
v majetku města Strakonice, p.č. 439/2, p.č. 439/12 a p.č. 1050/9 vše v k.ú. Dražejov u 
Strakonic, obec Strakonice. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu, architekta města Strakonice.  
 
2) ELEKTROSTAV STRAKONICE, s.r.o., v zastoupení Ing. Jiřího Treybala,  386 01 
Strakonice  
- žádost o souhlas z titulu majitele pozemku  
- o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 2273/2012 (86/12) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedních pozemků p.č. 832/4, p.č. 832/8 a p.č. 932/11, vše v k.ú. 
Strakonice – majetek města Strakonice, s umístěním stavby „Přístřešek u skladovací haly, na 
parc. 832/9 a 832/10 v k.ú. Strakonice“ na pozemcích p.č. 832/9 a p.č. 932/10, vše v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu, architekta města Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy dle I.  
III. Pov ěřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
3) Anna Štěpánková, Úlehle – odstoupení od koupě bytu č. 007 ul. Mládežnická č. 1239 
Usnesení č. 2274/2012 (86/12) 
Rada města po projednání  
I. Revokuje 
usnesení RM č. 2245/2012 ze dne 21.11.2012 
II. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 007 v domě č.p. 1239, ul. Mládežnická přímým prodejem                     
do osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 007/1239, ul. Mládežnická, 
Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, je 
stanovena ve výši 500.000,- Kč. 
III. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
4) Pan Daniel Šimon, Doubravice, Strakonice - žádost o přerušení nájemní smlouvy na 
prodejní místo od 25.12.2012 do 28.2.2013, z důvodu nízké teploty v zimním období   
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Usnesení č. 2275/2012 (86/12) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s přerušením nájemní smlouvy v zimní období od 25.12.2012 do 28.2.2013, kdy v tomto 
termínu nelze prodávat sortiment zeleniny a ovoce, a to s ohledem na nízké teploty v zimním 
období. 
 
5)  Vyhlášení záměru na výpůjčku nemovitostí  
Usnesení č. 2276/2012 (86/12) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí   
s vyhlášením záměru na výpůjčku 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, mobilní 
buňky  umístěné na pozemku  p.č. 1208/18   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. 

 
1) Pan Jan Pruner, Strakonice a p. Petr Pruner, Přední Zborovice – vyhlášení záměru 
na směnu pozemků  z důvodu stavby „I/22 Strakonice“ (tzv. Severní dopravní 
půloblouk) 
Usnesení č. 2277/2012 (86/12a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu části pozemku  p.č. 1277/6 o výměře cca 22  m2 ve  
vlastnictví města Strakonice za pozemek p.č. 532/83 o výměře 22 m2, vše v k.ú. Strakonice. 
 
2) Předání  majetku  do správy příspěvkové organizace ZŠ  Povážská, Strakonice,  se 
sídlem Nad Školou 560, Strakonice 
Usnesení č. 2278/2012 (86/12a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s předáním majetku do správy příspěvkové organizace ZŠ Povážská Strakonice, se 
sídlem Nad Školou 560, Strakonice,  jedná se o majetek  uvedený  v příloze  v celkové 
hodnotě  2.804.513,40 Kč (z toho DDHM v hodnotě 2.475.023,40 Kč  a  DHM  v hodnotě       
329.490,- Kč),  jehož dodavatelem pro město Strakonice byla spol. DŘEVOINTER  
Strakonice s.r.o., se sídlem U Hajské 322, Strakonice, IČ: 25231073.  
 

 
3) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč 
Usnesení č. 2279/2012 (86/12a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyřazením následujícího majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší než        
20.000,- Kč: 
-  karta BTV-D napojení ISDN 30 -  poř. cena 50 263,50 Kč, datum pořízení 1.1.2003 
- Škoda Felicie SPZ 1C5 3333 – poř. cena 165.000,- Kč, r. výroby 2000, na MÚ pořízeno    
v  r. 2003 
-  Škoda Felicie SPZ STH 71-10 – poř. cena  155.000,- Kč, r. výroby 1998, na  MÚ pořízeno  
v  r. 2003. 
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12. Změna tarifních podmínek a optimalizace linek MHD Strakonice  
Usnesení č. 2280/2012 (86/10) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s platností od 1.7.2013 s optimalizací linek MHD Strakonice následovně: 

Tabulka 2 Trasy linek MHD Strakonice 
Počet zastávek Zastávky, které jsou dle nového jízdního řádu 

Linka 
Nový JŘ Starý JŘ zrušeny přidány 

1 28 26 Podsrp prodejna, Povážská prod., Šumavská Velké náměstí 
2 9 29 Šumavská, U Dudáka, 5. května, Ellerova, … Povážská škola 
3 12 12 - - 
0 30 - - okruh PD1) 
4 30 - - okruh So, Ne2) 

Zdroj: materiály ČSAD STTRANS a.s. 
Pozn.: 1) okružní linka v pracovní dny, 2) okružní linka v sobotu a neděli 

U jízdních řádů linek číslo 1: Strakonice, Podsrp-železniční stanice -Sídliště-Starý Dražejov a 
linky číslo 2: Modlešovice – železniční stanice – sídliště Mír – ulice Tisová jsou zachovány 
trasy i frekvence spojů při návozu a odvozu žáků a studentů do škol a pracujících do 
zaměstnání.  
V pracovní dny v době od 9:00 do 20:45 hodin jsou sloučeny současné linky číslo 1 a 2 do 
„okružní linky“ číslo 0, která bude provozována ve 2 hodinových taktech v návaznostech na 
odjezdy a příjezdy vlaků. O sobotách a nedělích bude provoz „okružní linky“ číslo 4 
zajišťován ve 4 hodinových taktech. Trasa linek viz. mapová příloha zápisu z RM. 
 
Okružní linka zajišťuje mimo obsluhy stávajících zastávek dopravní obslužnost Velkého 
náměstí. Zastávky „Šumavská I“a „Povážská prodejna“ budou z důvodu lepší dostupnosti 
žáků ZŠ Povážská nahrazeny novou zastávkou „Povážská škola.“ Současně dojde i k úspoře 
km. Cestující ze zastávky „Jiřího z Poděbrad“ mohou u této okružní linky využívat zastávky 
„Zvolenská“ nebo „Husova.“ 
 
Jízdní řády linky číslo 3: Strakonice, železniční stanice – Nový Dražejov – Katovice 
v pracovní dny jsou beze změn. O sobotách a nedělích je zaveden 4 hodinový takt. 
 
II. Doporu čuje ZM 
schválit s platností od 1.2. 2013 změny cen jízdného městské hromadné dopravy Strakonice  
následovně:  

Tarifní podmínky MHD Strakonice 
Bezplatně se přepravují:  
děti do 6 let 
dětský kočárek s dítětem 
držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu 
držitelé průkazů Konfederace politických vězňů České republiky, Sdružení bývalých 
politických vězňů České republiky a Ústřední rady Svazu PTP a VTNP 
držitel průkazu ZTP a ZTP/P, včetně invalidního vozíku 
průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodicí pes 
 
Jednotlivá jízdenka: 
dospělá osoba od 15 do 65 let 8,- Kč 10,- Kč 
děti od 6 do 15 let  4,- Kč   5,- Kč 
dospělá osoba nad 65 let 200,- Kč ročně 
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zavazadla o rozměrech větších než 20 x 30 x 50 cm, 
dětský kočárek bez dítěte, souprava lyží s holemi, 
pes, není-li přepravován ve schránce 5,- Kč   5,- Kč 
 
Časová jízdenka: 
měsíční síťová jízdenka občanská 200,- Kč 280,- Kč 
čtvrtletní síťová jízdenka občanská 500,- Kč 680,- Kč 
měsíční jízdenka žákovská 100,- Kč 140,- Kč 
Časové jízdenky jsou platné pro všechny linky MHD ve Strakonicích. 
Při zakoupení jednotlivé jízdenky ve vozidle se jízdné navyšuje o 5,- Kč. 
 
Zastávky náležící do 2. pásma (Katovice): 
MHD č. 3: Katovice ZŠ, Katovice Nádražní ul. I., Katovice Nádražní ul. II. 
Ostatní neuvedené zastávky náleží do I. pásma. 
Při jízdách mezi zastávkami téhož pásma platí pro jednotlivé i časové jízdné pro I. pásmo. 
Při jízdách ze zastávek ležících v I. pásmu do zastávek ležících v II. pásmu a obráceně platí 
zvýšené jízdné pro II. pásma, bez ohledu na ujetou vzdálenost. 
Jízdenky pro jednotlivou jízdu neplatí při přestupu na jiný spoj. 
  
13. Projekt „Strakonické historické domy se probouzejí“ – spolufinancování projektu 
z prostředků města Strakonice         
Usnesení č. 2281/2012 (86/11) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje pro poskytování 
příspěvků v oblasti kultury v roce 2013 na projekt „Strakonické historické domy se 
probouzejí“ 
II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků v 
potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2013 na spolufinancování realizace 
projektu „Strakonické historické domy se probouzejí“  
 
14. TS – bytové záležitosti                             
1) Miroslav Sivák, Strakonice – prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2282/2012 (86/13) 
Rada města po projednání  
I. Revokuje 
usnesení č. 2227/2012 ze dne 21. listopadu 2012. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 012 o velikosti 2+1 a 
výměře 65,37 m2 v domě č.p. 47 Velké náměstí pro pana Miroslava Siváka, Velké náměstí 
47, Strakonice, týkající se prodloužení nájmu bytu o další  3 měsíce. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
15. Možnosti tisku Zpravodaje města Strakonice 
Usnesení č. 2283/2012 (84/7) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
informativní materiál k možnostem tisku Zpravodaje města Strakonice v roce 2013. 
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16. Návrh na pořízení změny ÚP Strakonice v k.ú. Strakonice (lokalita zahrádkářské 
kolonie u Blatského  rybníka) 
Usnesení č. 2284/2012 (85/4) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
rozhodnout o pořízení změny územního plánu Strakonice v k.ú. Strakonice (lokalita 
zahrádkářské kolonie u Blatského rybníku). 
II.  Doporučuje ZM 
pořízení předmětné změny územního plánu Strakonice úplnou úhradou nákladů na 
zpracování změny územního plánu navrhovatelem bez finanční spoluúčasti Města Strakonice. 

III. Doporu čuje ZM  
uložit odboru rozvoje zajistit projednání předmětné změny územního plánu Strakonice 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit návrh na pořízení změny územního plánu Strakonice na projednání 
Zastupitelstva města Strakonice 
 
17. Udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte 
Usnesení č. 2285/2012  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte paní 
Nikole Pačajové v souvislosti s konáním obřadu „Vítání občánků do života“. 
 
18. Oblastní charita Strakonice, Sousedovice - podporaTříkrálové sbírky 2013  
Usnesení č. 2286/2012  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podporou Tříkrálové sbírky 2013 Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice  formou 
poskytnutí jednorázových volných vstupenek na veřejné plavání nebo bruslení. 
 
19. Odnětí čestného občanství obce 
Usnesení č. 2287/2012  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
odejmout čestné  občanství obce Klementu Gottwaldovi a Zdeňku Fierlingovi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                      Ing. Pavel Pavel 
          starosta                místostarosta 


