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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  87. jednání Rady města Strakonice 
konaného 5. prosince  2012 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:     6 členů RM 

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

 
Omluven:  Mgr. Ing. Vondrys – starosta 
 
Program: 
1. Veřejnoprávní smlouva na zabezpečení projednávání přestupků 
               Usnesení č. 2288/2012 
2. Zápis z 5. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch a Letopisecké komise 22.11.2012 
               Usnesení č. 2289/2012 
3. Pověření výkonem opatrovnictví:               Usnesení 
               Usnesení č. 2290/2012 
4. Přidělení bytu v DPS 
               Usnesení č. 2291/2012 
5. TS – bytové záležitosti 
                                         Usnesení č. 2292/2012 – 2294/2012 
6. Umístění kontejneru Diakonie Broumov s.r.o. na sběr použitého oblečení 
               Usnesení č. 2295/2012 
7. MěÚSS:  
A/ Souhlas s navýšením limitu na platy 
               Usnesení č. 2296/2012 
B/ Souhlas s přijetím daru 
               Usnesení č. 2297/2012 
C/ Výzva k podání nabídky na dodání  šikmé schodišťové plošiny pro DS Lidická 
               Usnesení č. 2298/2012 
D/ Prodloužení ubytování v AD 
               Usnesení č. 2299/2012 
8. Majetkové záležitosti 
              Usnesení č. 2300/2012 – 2312/2012 
9. Dohoda o zvláštním užívání hradní věže Rumpál 
               Usnesení č. 2313/2012 
10. Zápis ze 4. jednání Komise školství 
               Usnesení č. 2314/2012 
11. Zrušení povinností vzájemné úhrady neinvestičních výdajů za děti a žáky mezi obcemi 
               Usnesení č. 2315/2012 
12. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města  č. 9/2006 
               Usnesení č. 2316/2012 
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13. Vymáhání úroků z prodlení a smluvních pokut 
                   Usnesení č. 2317/2012 
14. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl – Slavnostní zahájení adventu 
2012 
               Usnesení č. 2318/2012 
15. Příspěvek – TJ Fezko Strakonice, oddíl otužilci 
               Usnesení č. 2319/2012 
16. Záštita a poskytnutí finančního příspěvku u příležitosti  vyhlašování „Nejúspěšnější sportovec 
roku 2012 okresu Strakonice“  
               Usnesení č. 2320/2012 
17. Stiferův pošumavský železniční spolek Vimperk – žádost o finanční příspěvek na 
pořádání jízd  Silvestrovským vlakem 
               Usnesení č. 2321/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Pavel v 15:30 hodin v 
kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Veřejnoprávní smlouva na zabezpečení projednávání přestupků 
Usnesení č. 2288/2012 (87/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na zabezpečení výkonu státní správy – projednávání 
přestupků vymezených ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
v platném znění  s obcí :   Osek     IČO 00251631 
     Přední Zborovice      IČO 00667790 
     Mečichov  IČO 00251470  
     Krty – Hradec IČO 00667609 
         Hlupín                       IČO 00477125  
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za odměnu ve výši  900,- Kč za každý přestupkový 
případ. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem těchto veřejnoprávních smluv. 
 
2. Zápis z 5. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch a Letopisecké komise 22. 
listopadu 2012 
Usnesení č. 2289/2012 (87/2) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 5. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 22. listopadu 2012. 
II. Souhlasí  
se zápisem do kroniky města za rok 2007 včetně dokumentace a s vyplacením odměn 
kronikářům – PhDr. Špeciánovi a Mgr. Samcovi Kč. 
III. Souhlasí  
s prezentací města na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno 17.-20. 1. 2013 a Holiday 
World Praha 7.-10.2. 2013 v rámci výstavních expozic Jihočeské centrály cestovního ruchu 
za cenu á 10 000,- Kč bez DPH. 
 
3. Pověření výkonem opatrovnictví 
Usnesení č. 2290/2012 (87/3, 87/15) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí  
Usnesení Okresního soudu ve Strakonicích o ustanovení Města Strakonice opatrovníkem ve 
věci omezení způsobilosti k právním úkonům pana Milana Kolaříka, bytem Strakonice.  
II. Bere na vědomí 
Usnesení Okresního soudu ve Strakonicích o ustanovení města Strakonice opatrovníkem ve 
věci omezení způsobilosti k právním úkonům paní Libuše Cabrnochové, Strakonice. 
III. Pov ěřuje 
a) Bc. Jaroslavu Wolfovou, DiS., Praha 4 
b) v případě její nepřítomnosti paní Martu Černochovou, DiS., Strakonice výkonem 
opatrovnické funkce paní Libuši Cabrnochové, Strakonice a Milanu Kolaříkovi trvale bytem 
Strakonice.  
 
4. Přidělení bytu v DPS 
Usnesení č. 2291/2012 (87/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s přidělením bytu o velikosti garsoniéra, číslo B18 v Domě s pečovatelskou službou, 
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Rybniční 1283, Strakonice paní Anně Panuškové, Svatobořice – Mistřín.  
II. Ruší  
usnesení č. 2176/2012 ze dne 31.10.2012. 
III. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválené usnesení. 
 
5. TS – bytové záležitosti 
 
1. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá: 
A/Rácová Helena 
Usnesení č. 2292/2012 (87/5) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 30.12.2012 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní 
smlouvu na byt – nájem doba určitá Rácová Helena, Strakonice, č.b. 010 o velikosti 1+1 
s příslušenstvím, I. kategorie, v 1. podlaží domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní 
smlouvy nebo nevyklizení bytu tj. do 30.12.2012, učinit potřebná opatření k podání návrhu 
na vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
B/Boháčová Věra 
Usnesení č. 2293/2012 (87/5) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.12.2012 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní 
smlouvu na byt – nájem doba určitá Boháčová Věra, Strakonice, č.b. A29 o velikosti 1+2 
s příslušenstvím, I. kategorie, ve 2. podlaží domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní 
smlouvy nebo nevyklizení bytu tj. do 31.12.2012, učinit potřebná opatření k podání návrhu 
na vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
3. Odepsání pohledávky – Čonka Gejza, V Bažatnici 518/I, Strakonice 
Usnesení č. 2294/2012 (87/5) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
odepsat pohledávku ve výši 9 379,- Kč z účetní evidence TS Strakonice, s.r.o., správa 
bytového hospodářství, jako nevymožitelnou. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství odepsat pohledávku z účetní 
evidence. 
 
6. Umístění kontejneru Diakonie Broumov s.r.o. na sběr použitého oblečení 
Usnesení č. 2295/2012 (87/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s umístěním 1 ks kontejneru Diakonie Broumov s.r.o. na pozemku města Strakonice č. 
1066/112 v k.ú. Strakonice na sběr použitého oblečení pro humanitární účely. 
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7. MěÚSS:  
A/ Souhlas s navýšením limitu na platy 
Usnesení č. 2296/2012 (87/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí   
s navýšením limitu na platy o 60 tis. Kč pro rok 2012. 
II. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice dodržet stanovený limit na platy ve výši 35.134 tis. Kč .   
 
B/ Souhlas s přijetím daru 
Usnesení č. 2297/2012 (87/8) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů od firmy DUDÁK- Měšťanský pivovar Strakonice, 
a.s. Podskalská 324, IČ 26068273. Předmětem daru jsou 4 sudy piva pro kulturní a 
společenské akce v závěru roku 2012 a to Pečovatelské služby, Denního stacionáře a 
Domovů pro seniory v Lidické a Rybniční , ve výši 6.000,- Kč.  
II. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů od firmy  Jihočeská zelenina Trade s.r.o., 
Staropoštovská 1080, Vodňany 38901,Ič:281 17 115. 
Předmětem daru jsou ceny pro účastníky XV. plaveckých závodů Denního stacionáře 
mentálně postižených v celkové výši 3.500 ,- Kč.  
V. Ukládá    
řediteli MěUSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace.  
 
C/ Výzva k podání nabídky na dodání  šikmé schodišťové plošiny pro DS Lidická 
Usnesení č. 2298/2012 (87/9) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
se zněním zadání výzvy na koupi šikmé schodišťové plošiny pro zajištění provozu DS 
Lidická  v maximální  ceně do 150 000,-- Kč + DPH.   
II. Jmenuje 
členy komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu  na koupi šikmé schodišťové 
plošiny pro zajištění provozu DS Lidická: Ing.Karel Seknička, Zdenka Jirecová, Karel 
Zelinka, Ing. Pavel Pavel, Hana Petrovcová. 
III. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice zadat výzvu 5 firmám:  

1) ALTECH Uherské Hradiště 
2) Medeos s.r.o Praha 
3) Garaventa Lift s.r.o Praha 
4) MANUS Prostějov s.r.o 
5) Vecom  Lipůvka 

 
D/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 2299/2012 (87/18) 
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě  paní Jany Červíčkové, pana Jana Farkaše,  
paní Žanety Ferencové, pana Ladislava Koudelky, pana Zdeňka Siváka, paní Jany 
Tyburcové, paní Jany Zábranské na dobu určitou od 1.1.2013 do 28.2.2013. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence  na 
dobu určitou  od 1.1.2013 do 28.2.2013. 
III.  Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence. 
 
8. Majetkové záležitosti 
 
1) B.A.R. s.r.o., zastoupená jednatelem panem Stanislavem Poláčkem, Štěkeň – žádost o 
ukončení nájemní smlouvy dohodou 
Usnesení č. 2300/2012 (87/10) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy číslo 2012 – 367, ze dne 27.9.2012, uzavřené mezi městem 
Strakonice a společností B.A.R. s.r.o., zastoupená jednatelem panem Stanislavem Poláčkem, 
Štěkeň a to dohodou k 31.12. 2012, za předpokladu uhrazení všech závazků vůči městu 
Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné Dohody o ukončení nájemní smlouvy.   
 
2) Uvolněná bytová jednotka č. 008/401, ul. Nádražní, Strakonice II, o velikosti 2+1 a 
výměře 83,94 m2 
Usnesení č. 2301/2012 (87/10) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 008 o velikosti 2+1 (83,94 m2), v domě č.p. 401, ul. 
Nádražní,  Strakonice II přímým  prodejem  do osobního  vlastnictví,  kdy  minimální  cena   
bytu č. 008/401, ul. Nádražní, Strakonice II, včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a pozemku je stanovena ve výši 600.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
3) Jana Kovářová, 386 01 Strakonice  
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 2302/2012 (87/10) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, mezi městem Strakonice a Janou Kovářovou, jejímž 
předmětem je umístění a provedení stavby „Přístavba a stavební úpravy stávající 
jednoúčelové stavby“ na pozemcích p.č. st. 499 a p.č. 884/3 vše v k.ú. Dražejov u Strakonic, 
obec Strakonice. 
III. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
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4)  Vyhlášení záměru na prodloužení smlouvy 
Usnesení č. 2303/2012 (87/10) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí   
s vyhlášením záměru na prodloužení Smlouvy o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb 
spojených s jejich užíváním č. 08-308 uzavřené dne 25.7.2008 mezi  městem Strakonice a 
Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 č.p. 969, Praha, jejímž předmětem je 
pronájem nebytových prostorů v budově č.p. 270 v ul. Na Stráži a nebytových jednotek 
v budově č.p. 1319 v ul. Na Stráži ve Strakonicích,   a sice o 10 let, tedy do 25.7.2023.  
 
5) Žádost Oblastní charity Strakonice o souhlas s umístěním informačních tabulí 
Usnesení č. 2304/2012 (87/10) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s umístěním níže uvedených informačních tabulí  na budově a vratech areálu čp. 772 v ul. 
Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích  nájemcem Oblastní charitou Strakonice s označením 
organizace: 
- informační tabule u vstupních dveří do budovy: šířka 43 cm, výška 59 cm 
- informační tabule na vratech areálu: šířka 43 cm, výška 59 cm.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas architekta města Strakonice.  
 
6)  ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace 
Usnesení č. 2305/2012 (87/10) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže čj. ÚHOS-S526/2012/VZ-
20885/2012/513/JVo zaslané v souvislosti s veřejnou zakázkou: „ÚV Pracejovice – 
rekonstrukce a modernizace“ dle přílohy.  
 
7) Žádost o souhlas s uložením kanalizační přípojky do pozemku ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 591/6 v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou a 
realizací stavby kanalizační přípojky k objektu KOMPLEXU HV ĚZDA na pozemku 
p.č. st. 3370 v k.ú. Strakonice 
Žadatel: Stanislav Soukup, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2306/2012 (87/10) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 591/6 
v k.ú. Strakonice  v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby kanalizační 
přípojky k objektu KOMPLEXU HVĚZDA na pozemku p.č. st. 3370 v k.ú. Strakonice, dle 
sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
8) Pozemky v průmyslové zóně Jelenka – výpůjčka 
Usnesení č. 2307/2012 (87/10) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku celých pozemků parc.č. 1286/15 o výměře 618 m2 , č. 
1286/24 o výměře 1130 m2 , č. 1286/16 o výměře 464 m2 , č. 1286/18 o výměře 253 m2 , č. 
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1286/17 o výměře 949 m2 , č. 1286/19 o výměře 1436 m2  a části pozemku parc.č. 1286/14 o 
výměře cca 40 m2 a části pozemku parc.č. 1286/6 o výměře cca 730 m2, vše v k.ú. 
Strakonice, po dobu výstavby komunikace a inženýrských sítí v průmyslové zóně Jelenka ve 
Strakonicích na pozemcích parc.č. 1285/1, č.1286/9, č. 1286/10, č. 1286/11, č. 1286/12, č. 
1286/13, č. 1286/6, č. 1286/8 a  č. 1286/14, za účelem příjezdu k pozemkům parc.č. 759/1, č. 
759/4, č. 761/1, 746/7 a 746/12 v k.ú. Strakonice.  
 
1) Martin a Dagmar Kurzovi, 386 01 Strakonice  
- žádost o prodej části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice 
Usnesení č. 2308/2012 (87/10a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 320/1 o výměře 39 m2 (dle vyhotoveného 
geometrického plánu č. 841-18/2012) manželům Martinovi a Dagmar Kurzovým, 386 01 
Strakonice, za cenu 800,- Kč/m2. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
2) Prodej pozemku p.č. 1371/75 v k.ú. Strakonice o výměře 822 m2  – lokalita Jezárky 
Usnesení č. 2309/2012 (87/10a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1371/75 o výměře 822 m2 v k.ú. Strakonice - lokalita 
Jezárky v tomto pořadí: 
1) Manželé Mgr. Jana Dostálová a Ing. Pavel Dostál, 370 04 České Budějovice za jejich 
cenovou nabídku, která činí 1.011,- Kč/m2 . 
2) Pan Pavel Krejsa, Strakonice 386 01, za jeho cenovou nabídku  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. Po splnění podmínek smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
bude uzavřena s kupujícím kupní smlouva.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
III. Revokuje 
usnesení RM číslo 2128/2012 ze dne 17. října 2012, kde RM doporučuje ZM prodej pozemku 
p.č. 1371/75 v k.ú. Strakonice panu Ing. Pavlu Krejsovi, Strakonice.  
 
3) Manželé Milan a Karla Muchovi, Strakonice  – nabídka pozemku p.č.  44/73   o 
výměře 234 m2 a podílu 1/7 k pozemku p.č. 44/76 o výměře 78 m2, vše v k.ú. Nové 
Strakonice, dle předkupního práva § 101 zákona č. 183/2006 Sb. 
Usnesení č. 2310/2012 (87/10a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit se vzdáním se  předkupního  práva  k   pozemkům   p.č.  44/73 o výměře 234 m2 a 
p.č. 44/76 o výměře 78 m2 , vše v k.ú. Nové Strakonice, zřízeného  podle  § 101 zákona  č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
 
4) Paní Drahomíra Krátká, Strakonice – nabídka pozemku p.č.  44/63  o výměře 129 m2, 
podílu 1/15 k pozemku p.č. 44/61 o výměře 165 m2 a podílu 1/12 k pozemku p.č. 44/69 o 
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výměře 164 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, dle předkupního práva § 101 zákona č. 
183/2006 Sb. 
Usnesení č. 2311/2012 (87/10a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit se vzdáním se  předkupního  práva  k   pozemkům   p.č.  44/61 o výměře 165 m2 a 
p.č. 44/63 o výměře 129 m2  a p.č. 44/69 o výměře 164 m2,  vše v k.ú. Nové Strakonice, 
zřízeného  podle  § 101 zákona  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění. 
 
5) Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle - výkup 
části pozemku p.č. 1219/4 v k.ú. Strakonice o výměře cca 120 m2 
Usnesení č. 2312/2012 (87/10a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní  na výkup části pozemku p.č. 
1219/4 v k.ú. Strakonice o výměře cca 120 m2, který bude trvale dotčen stavbou „Strakonice 
páteřní cyklostezka“ a následně, po zaměření geometrickým plánem, s uzavřením kupní 
smlouvy mezi městem Strakonice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,  a to za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
9. Dohoda o zvláštním užívání hradní věže Rumpál 
Usnesení č. 2313/2012 (87/11) 
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
s uzavřením dohody o zvláštním užívání hradní věže Rumpál s Muzeem středního Pootaví 
Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dohody v předloženém znění. 
 
10. Zápis ze 4. jednání Komise školství 
Usnesení č. 2314/2012 (87/12) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis ze 4. jednání Komise školství ze dne 22.11.2012. 
II. Bere na vědomí 
výroční zprávy o činnosti základních škol zřizovaných městem Strakonice za školní rok 
2011/2012. 
 
11. Zrušení povinností vzájemné úhrady neinvestičních výdajů za děti a žáky mezi 
obcemi 
Usnesení č. 2315/2012 (87/13) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
informaci o novele zákona č. 243/2000 Sb., zákon o rozpočtovém určení daní a informaci o 
novele zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, které se týkají zrušení povinnosti vzájemné 
úhrady neinvestičních výdajů za děti a žáky mezi obcemi. 
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II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu připravit dodatky ke smlouvám s obcemi o zajištění 
plnění povinné školní docházky ve školském obvodu základních škol ve Strakonicích. 
III. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu připravit dohody o zrušení a vypořádání smluv s obcemi o 
příspěvku za umístění dětí v mateřských školách a dohody o zrušení a vypořádání smluv 
s obcemi o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání (poslední rok před zahájením povinné 
školní docházky – předškolák) v mateřské škole ve Strakonicích. 
IV. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu připravit nové smlouvy s obcemi o příspěvku za umístění 
dětí v mateřských školách ve Strakonicích a nové smlouvy s obcemi o zajištění předškolního 
vzdělávání dítěte (poslední rok před zahájením povinné školní docházky – předškolák) 
v mateřské škole ve Strakonicích.  
 
12. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města  č. 9/2006 
Usnesení č. 2316/2012 (87/16) 
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) 15. prosince 2012 – živá hudba – koncert skupiny Hamr a Harlej – Sokolovna 
Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice – pořádá Jiří Toman, 387 11 Katovice – od 
22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne. 
b) 19. ledna 2013 – živá hudba – Maturitní ples – Městské kulturní středisko, Mírová 831, 
386 01 Strakonice – pořádá VOŠ a SPŠ Strakonice, Želivského 291, 386 01 Strakonice –  
od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne. 
c) 1. února 2013 – živá hudba – Maturitní ples – Městské kulturní středisko, Mírová 831, 
386 01 Strakonice – pořádá VOŠ a SPŠ Strakonice, Želivského 291, 386 01 Strakonice –  
od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne. 
 
13. Vymáhání úroků z prodlení a smluvních pokut 
Usnesení č. 2317/2012 (87/17) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
s účinností od 1. 1. 2013   vymáhání  úroků z prodlení v částce nad 100,- Kč nebo smluvních 
pokut  v částce nad 100,- Kč z uzavřených smluvních vztahů  (nájmy nebytových prostor, 
nájmy pozemků )   po odeslání „Upozornění na nedoplatek“. Vymáhány budou smluvní  
pokuty  sjednané ve výši dle ujednání jednotlivých konkrétních smluv  a  úrok z prodlení 
v zákonné výši dle  § 1 vl. nařízení č.142/94 Sb.  
 
14. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl – Slavnostní zahájení 
adventu 2012 
Usnesení č. 2318/2012 (87/19) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční hromadné smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se 
společností Intergram – nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a 
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zvukově obrazových záznamů, o.s. Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci akce 
pořádané městem Strakonice: Slavnostní zahájení adventu dne 2. 12. 2012. 
Autorská odměna činí celkem 255,- Kč (včetně DPH). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
15. Příspěvek – TJ Fezko Strakonice, oddíl otužilci 
Usnesení č. 2319/2012 (87/20) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku 3000,- Kč TJ Fezko Strakonice, oddíl otužilci na ozvučení akce  
3. ročník plavání v řece Otavě 1. ledna 2013.  
Bude hrazeno z rozpočtu odboru školství a CR, z org. 241 – Otavská plavba. 
 
16. Záštita a poskytnutí finančního příspěvku u příležitosti  vyhlašování „Nejúspěšnější 
sportovec roku 2012 okresu Strakonice“  
Usnesení č. 2320/2012  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s převzetím záštity starostou města u příležitosti vyhlašování „Nejúspěšnější sportovec roku 
2012 okresu Strakonice“ dne 27.2.2013. 
II. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3.984,-Kč včetně DPH na úhradu nákladů 
spojených s pronájmem sálu v MěKS dne 27.2.2013 (18:00-20:00 hodin) u příležitosti 
vyhlašování „Nejúspěšnější sportovec roku 2012 okresu Strakonice“.  
Bude hrazeno z odvodu z výherních hracích přístrojů, loterií a dalších technických zařízení. 
 
17. Stiferův pošumavský železniční spolek Vimperk – žádost o finanční příspěvek na 
pořádání jízd  Silvestrovským vlakem 
Usnesení č. 2321/2012  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 4.000,- Kč na podporu akce „Silvestrovské jízdy 
2012“. Bude hrazeno  z rozpočtu odboru školství a CR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel                             PhDr. Ivana Říhová 
  místostarosta               místostarostka 


