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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  90. jednání Rady města Strakonice 

konaného 16. ledna  2013 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     7 členů RM 
Mgr. Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel - místostarosta 
PhDr. Říhová – místostarostka 
RM: Mgr. Pavelka, Ing. Joza, Mgr. Samec, Mgr. Cháberová 
Ing. Tůma - tajemník 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka  
Mgr. Malotová – PR 

 
Program: 
 
1) Pověření výkonem opatrovnictví 

           Usnesení č. 2397/2013 
2) MěÚSS:  
A/Prodloužení ubytování v AD 

           Usnesení č. 2398/2013 
B/ Souhlas s navýšením limitu na platy       

                    Usnesení č. 2399/2013 
C/ Nákup šikmé schodišťové plošiny pro DS Lidická     

           Usnesení č. 2400/2013 
3) Zápis z 8. a 9. jednání komise pro sport ze dne 13. 12. 2012 a ze dne 17. 12. 2012. 

           Usnesení č. 2401/2013 
4) Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012 

           Usnesení č. 2402/2013 
5) Majetkové záležitosti 

               Usnesení č. 2403/2013 – 2412/2013 
6) Smlouva o dílo na vypracování architektonické studie přístavby ZŠ Dukelská  

           Usnesení č. 2413/2013 
7) Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 9/2006     

           Usnesení č. 2414/2013 
8) Rozpočtová opatření č. 156-160 

           Usnesení č. 2415/2013 
9) Zápis z 6. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 19. prosince 2012 

           Usnesení č. 2416/2013 
10) Projekt „Moderní lanové hřiště pro mládež, Strakonice“ – podání žádosti o nadační příspěvek              

           Usnesení č. 2417/2013 
11) Veletrh cestovního ruchu – ITF Slovakiatour  Bratislava 24.-27.1 2013             

           Usnesení č. 2418/2013 
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90. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 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) Pověření výkonem opatrovnictví 
Usnesení č. 2397/2013 (90/1) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí  
Usnesení Okresního soudu ve Strakonicích ze dne  čj. Nc 78/20127 ze dne 17.12.2012 o ustanovení 
Města Strakonice opatrovníkem ve věci zbavení způsobilosti k právním úkonům paní  Marie 
Hovorkové,  Strakonice. 
II. Pověřuje 
a) Martu Černochovou, DiS, Strakonice I  
b) v případě její nepřítomnosti paní Bc. Jaroslavu Wolfovou DiS.,  149 00 Praha 4 
výkonem opatrovnické funkce paní Marii Hovorkové, trvale bytem Strakonice I.  
 
2) MěÚSS:  
A/Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 2398/2013 (90/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Jana Bledého, paní Jaroslavy Dunkové, pana 
Karla Kastingera, paní Ireny Kovacsové  a paní Blanky Šmajclové  
na dobu určitou od 1.2.2013 do 31.3.2013. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na dobu 
určitou od 1.2.2013 do 31.3.2013. 
III.  Pověřuje 
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
B/ Souhlas s navýšením limitu na platy       
Usnesení č. 2399/2013 (90/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
se stanovením limitu na platy pro rok 2013 ve výši 36.393 tis. Kč. 
II. Ukládá 
řediteli MěÚSS Strakonice dodržet stanovený limit na platy ve výši 36.393 tis. Kč.   
 
C/ Nákup šikmé schodišťové plošiny pro DS Lidická     
Usnesení č. 2400/2013 (90/12) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
předložené výsledky komise z výběrového řízení na nákup šikmé schodišťové plošiny pro DS Lidická 
a se stanovením pořadí jednotlivých uchazečů.   
II. Ukládá 
řediteli MěÚSS Strakonice postupovat v souladu se stanovenými podmínkami ze dne 5.12.2012 a 
vyzvat uchazeče s nejvýhodnější předloženou nabídkou společnost Graventa Lift s.r.o.Praha, Pražská 
16 k jednání a následnému uzavření smlouvy.     

 
3) Zápis z 8. a 9. jednání komise pro sport ze dne 13. 12. 2012 a ze dne 17. 12. 2012 
Usnesení č. 2401/2013 (90/3) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 8. jednání komise pro sport ze dne 13. 12. 2012 a zápis z 9. jednání komise pro sport ze dne 
17. 12. 2012. 
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II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvků na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro kategorie žactva 
a dorostu (v případě HC Strakonice, o. s., včetně juniorské kategorie) v roce 2013: Basketbalový klub 
Strakonice, SK Basketbal Strakonice, Cobra Ryu Strakonice, o. s., DDM Strakonice – Fbc Strakonice, 
DDM Strakonice – Mladý záchranář, kroužek potápění, střelecký kroužek, FK Junior Strakonice, o. 
s., SK Fight Pro Strakonice, HC Strakonice, o. s., SK Judo – 1990 Strakonice, Občanské sdružení 
Karate Strakonice, SK Policie Strakonice – oddíl nohejbalu, Shotokan Karate-do International 
Federation Czech Republic, o. s., Taneční klub „Čtyřlístek“ Strakonice, TJ ČZ Strakonice – atletický 
oddíl, oddíl házené, oddíl stolního tenisu, oddíl volejbalu, TJ Fezko Strakonice – oddíl plaveckých 
sportů, Tenis klub Strakonice, o. s. 
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvků na nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro 
kategorie dospělých v roce 2013: Basketbalový klub Strakonice, Basketbalový klub Strakonice – ženy 
„A“, SK Basketbal Strakonice, DDM Strakonice – Fbc Strakonice, SK Fight Pro Strakonice, HC 
Strakonice,  
o. s., Potápěči Strakonice, o. s., TJ ČZ Strakonice – oddíl házené, TJ Fezko Strakonice – oddíl 
plaveckých sportů. 
IV. Upravuje 
- usnesení číslo 2105/2012 ze dne 10. 10. 2012  
V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3 000 Kč TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na ceny a rozhodčí při 
souboru turnajů v házené pro mládež v házenkářské hale ve Strakonicích ve  
dnech 2. 12., 9. 12 a 15. 12. 2012. 
 
4) Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012 
Usnesení č. 2402/2013 (90/4) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012 
 
5) Majetkové záležitosti 
 
1)  Uzavření dodatku ke smlouvě – Komerční banka, a.s. 
Usnesení č. 2403/2013 (90/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č. 2  ke Smlouvě 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, na 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, jehož předmětem 
bude prodloužení  výše uvedené smlouvy, a sice o 10 let, tedy do 25.7.2023, za stejných podmínek 
sjednaných ve smlouvě.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
2) Přehled objednávek majetkového odboru za 4. čtvrtletí 2012 
Usnesení č. 2404/2013 (90/6) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za 4. čtvrtletí 2012. 
 
3) Smlouva o poskytování služeb spojených s provozem a údržbou domovní výměníkové stanice 
sloužící k vytápění domu č.p. 141 a 142 ul. Velké náměstí Strakonice 
Usnesení č. 2405/2013 (90/6) 
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí   
s uzavřením smlouvy o poskytování služeb spojených s provozem a údržbou domovní výměníkové 
stanice sloužící k vytápění domu č.p. 141 a 142 ul. Velké náměstí Strakonice s firmou Yvett 
s.r.o.Hostivařská 259/42 Praha 10 – Hostivař, a to na dobu neurčitou s účinností od 1.10.2012.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
4) Žádost o povolení umístění a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
stavby podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 47/1, p.č. dle KN 320/1, p.č. dle KN 320/324, p.č. dle KN 320/366, p.č. dle KN 
320/370, p.č. dle KN 320/386, p.č. dle KN 589/1 a  p.č. dle KN 641 vše v k.ú. Přední Ptákovice 
v souvislosti se stavbou  „11010-044756; VOD2C E0001b LO C STPOV OK”.  
Žadatel: Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle 
V zastoupení: Libor Křepelka, Projektové služby, Tomkova 2099, 390 01 Tábor  
Usnesení č. 2406/2013 (90/6) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí  
s uložením podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 47/1, p.č. dle KN 320/1, p.č. dle KN 320/324, p.č. dle KN 320/366, p.č. dle KN 320/370, p.č. 
dle KN 320/386, p.č. dle KN 589/1 a  p.č. dle KN 641 vše v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti se 
stavbou  „11010-044756; VOD2C E0001b LO C STPOV OK”.  
 
5) Žádost o povolení umístění a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
stavby podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 320/1, p.č. dle KN 343/19 a  p.č. dle KN 343/25 vše v k.ú. Přední Ptákovice 
v souvislosti se stavbou  „11010-044758; VOD2C E0001c LO C STPOV OK”.  
Žadatel: Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2,140 22 Praha 4, Michle 
V zastoupení: Libor Křepelka, Projektové služby, Tomkova 2099, 390 01 Tábor  
Usnesení č. 2407/2013 (90/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uložením podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku města Strakonice KN 
320/1, p.č. dle KN 343/19 a  p.č. dle KN 343/25 vše v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou  
„11010-044758; VOD2C E0001c LO C STPOV OK”.  
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení podzemního 
vedení veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku města Strakonice KN 320/1, p.č. dle KN 
343/19 a  p.č. dle KN 343/25 vše v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou  „11010-044758; 
VOD2C E0001c LO C STPOV OK”, za jednorázovou náhradu za věcné břemeno 30.000,-Kč +DPH. 
III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 1305/1, p.č. dle KN 1302/3, p.č. dle KN 1302/6, p.č. dle KN 1302/5, p.č. 
dle KN 1302/1 a p.č. dle KN 1302/4     vše v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou 
přípravou a s realizací stavby: „Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu na p.č. 1305/1, 
1302/3, 1302/6, 1302/5, 1302/1 1302/4,   k.ú. Dražejov u Strakonic“. 
Žadatel: Vladimír Hrdli čka, Starý Dražejov,  386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 2408/2013 (90/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uložením vodovodního a kanalizačního řadu do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
1305/1, p.č. dle KN 1302/3, p.č. dle KN 1302/6, p.č. dle KN 1302/5, p.č. dle KN 1302/1 a p.č. dle KN 
1302/4, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic, v souvislosti s projektovou přípravou a s realizací stavby: 
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„Prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu na p.č. 1305/1, 1302/3, 1302/6, 1302/5, 1302/1 
1302/4,   k.ú. Dražejov u Strakonic“,dle sazebníku.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
1) Luboš Vršecký, Strakonice 
  Václav Vršecký, Růžena Vršecká, Strakonice 
- žádost o souhlas z titulu majitele sousedního pozemku 
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
- žádost o souhlas s udělením výjimky odstupové vzdálenosti 
Usnesení č. 2409/2013 (90/6a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedních pozemků p.č. 320/1, p.č. 243/3, p.č. 320/318 a p.č. 320/319, vše v k.ú. 
Přední Ptákovice, s realizací stavby „Přístřešek nad vjezdem do garáží stávajícího rodinného 
dvojdomu“ na pozemcích p.č. 320/109 a p.č. 320/110, vše v k.ú. Přední Ptákovice, obec Strakonice. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, mezi městem Strakonice a Lubošem Vršeckým, U Studánky 
447, Václavem Vršecký, Růženou Vršeckou, Strakonice, jejímž předmětem je umístění a provedení 
stavby „Přístřešek nad vjezdem do garáží stávajícího rodinného dvojdomu“ na pozemcích p.č. 
320/109 a p.č. 320/110, vše v k.ú. Přední Ptákovice, obec Strakonice. 
III. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
2) Zjednodušené podlimitní řízení dle zák. 137/2006 Sb. na akci: „Komunikace a inženýrské sítě 
průmyslové zóny Jelenka ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 2410/2013 (90/6a) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky dle zák. 137/2006 Sb. na realizaci  akce „Komunikace a inženýrské sítě 
průmyslové zóny Jelenka ve Strakonicích“ za podmínek a v rozsahu uvedeném v zadávací 
dokumentaci těmto dodavatelům: 

1. STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, oblast Střed, Pražská 313, 397 38 Písek 
2. ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice  
3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice 
4. Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01  Klatovy 
5. EUROVIA CS a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na  realizaci stavby „Komunikace a inženýrské sítě 
průmyslové zóny Jelenka ve Strakonicích“. 
II. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Pavel 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen  Ing. Jan Blahout 
4. člen  Ing. Miloš Haiser  
5 člen  p. Michal Bezpalec 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Ing. Oldřich Švehla  
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4. náhradník p. Jaroslav Houska 
5. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 

IV. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
3) Dohoda o předčasném užívání části stavby  ZŠ  Povážská  
Usnesení č. 2411/2013 (90/6a) 
Rada města po projednání  v souvislosti se stavbou  ZŠ  Povážská 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o předčasném užívání části stavby ZŠ Povážská mezi městem Strakonice a 
zhotovitelem Sdružení Porr a.s., JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., 
PROTOM Strakonice s.r.o., PRIMA, akciová společnost. 
Předčasné užívání bude trvat do ukončení přejímek a kolaudací, nejpozději do 31.12.2013.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné Dohody o předčasném užívání části stavby ZŠ Povážská. 
 
4) „Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 270“ – výběr projektanta 
Usnesení č. 2412/2013 (90/6a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
v souvislosti se zadáním vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové 
dokumentace pro provádění stavby: „Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 270“ 
s jednoduchým poptávkovým řízením v rámci majetkového odboru, tj. majetkový odbor  vyzve 
minimálně 3 projektanty bez projednání v RM, přičemž vyhodnocení VŘ předloží v RM k 
odsouhlasení, v rozsahu stavebních prací dle varianty 1. 
 
6) Smlouva o dílo na vypracování architektonické studie přístavby ZŠ Dukelská  
Usnesení č. 2413/2013 (90/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem Ing. arch. Janem Rampichem, Únice na dodávku díla „vypracování 
architektonické studie přístavby základní školy Dukelská ve Strakonicích“ za cenu 74 500 Kč bez 
DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 89 400 Kč, termín plnění je do 60 dnů od podpisu smlouvy o 
dílo 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit předmětnou smlouvu o dílo k podpisu 
 
7) Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 9/2006     
Usnesení č. 2414/2013 (90/8) 
Rada města po projednání  
a) 23. února 2013 – živá hudba – Ples 25. protiletadlové brigády - Městské kulturní středisko, 
Mírová 831, 386 01 Strakonice – pořádá Vojenský útvar 4312 a Armádní sportovní klub, o. s. 
Strakonice - od 22:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne. 
b) 22. února 2013 – živá hudba – Rybářský ples - Sokolovna Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 
Strakonice – pořádá Klub sportovních rybářů Strakonice, Máchova 902, 386 01 Strakonice – od 22:00 
do 03:00 hodin následujícího dne. 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 
 
8) Rozpočtová opatření č. 156-160 
Usnesení č. 2415/2013 (90/9) 
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje 
RO  č. 156   ve výši  35 000,- Kč  
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Účelová dotace ze státního rozpočtu na úhradu věcných a osobních  nákladů spojených se stabilizací 
provozu nového Centrálního registru vozidel. 
RO  č. 157   ve výši  1 413 069,- Kč  
Neinvestiční zálohová platba  transferu ze státního rozpočtu a EU pro ZŠ Povážská, Strakonice na 
projekt OP VK „Moderně a interaktivně ve výuce“. 
RO  č. 158   ve výši  81 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků určených na úhradu úroků z přijatých úvěrů z úhrady úroků z úvěru na 
akci „Intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace“ na úhradu úroků z kontokorentního úvěru.   
RO  č. 159   ve výši  171 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře tajemníka – počítačová síť z položky 
pořízení drobného dlouhodobého majetku na: 
- aktualizaci geografického informačního sytému (služby GIS) ve výši 21 000,- Kč 
- pořízení investic - chrániček metropolitní sítě ve výši 150 000,- Kč. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 156 – 160  provést. 
 
9) Zápis z 6. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 19. prosince 2012 
Usnesení č. 2416/2013 (90/10) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 6. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 19. prosince 2012. 
 
10) Projekt „Moderní lanové hřiště pro mládež, Strakonice“ – podání žádosti o nadační 
příspěvek              
Usnesení č. 2417/2013 (90/13) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o nadační příspěvek NADACE ČEZ do Grantového programu Oranžové hřiště pro 
rok 2013 – na projekt „Moderní lanové hřiště pro mládež, Strakonice“ 
 
11) Veletrh cestovního ruchu – ITF Slovakiatour  Bratislava 24.-27.1 2013 
Usnesení č. 2418/2013 (90/14) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s návštěvou veletrhu ITF Slovakiatour Bratislava dne 24. ledna 2013, kterého se zúčastní 
místostarostka PhDr. Ivana Říhová.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                                       Ing. Pavel Pavel    
      starosta                    místostarosta 


