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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  92. jednání Rady města Strakonice 

konaného 30. ledna  2013 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     5 členů RM 
Ing. Pavel - místostarosta 
PhDr. Říhová – místostarostka 
RM: Mgr. Pavelka, Ing. Joza Mgr. Cháberová 
Ing. Tůma - tajemník 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka  
Mgr. Malotová – PR 

 
Omluveni:   Mgr. Ing. Vondrys – starosta  

Mgr. Samec – člen RM 
 
Program: 
 

            
1. Integrovaný plán rozvoje města – zápis z 20. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice   

       Usnesení č. 2443/2013 
2. Majetkové záležitosti 

      Usnesení č. 2444/2013 - č. 2448/2013 
3. Dodatek č. 1/2013 ke smlouvě o umístění a spolupráci při provozování prodejních 
automatů 

       Usnesení č. 2449/2013 
4. Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách ve Strakonicích, Smlouvy o 
zajištění předškolního vzdělávání dítěte (poslední rok před zahájením povinné školní 
docházky – předškolák) v MŠ ve Strakonicích, Smlouva o příspěvku za umístění dětí 
v mateřských školách, Smlouva o zajištění  předškolního vzdělávání dítěte (poslední rok před 
zahájením povinné školní docházky – předškolák) v mateřské škole      

       Usnesení č. 2450/2013 
5. Dodatek č.1 ke smlouvě o servisní údržbě zařízení dálkového přenosu EPS uzavřené dne 
25.1.2007 

       Usnesení č. 2451/2013 
 
 
 
 
 
 
 
92. jednání Rady města Strakonice zahájil pan místostarosta Ing. Pavel Pavel v 15:30 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. Integrovaný plán rozvoje města – zápis z 20. jednání Řídícího výboru IPRM 
Strakonice   
Usnesení č. 2443/2013 (92/1) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí  
zápis z 20. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice ze dne 28. ledna 2013.  
II. Schvaluje 
navržené znění Výzvy č. 5 k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného 
plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) pro aktivitu 5.2b) – 
Regenerace bytových domů. 
III. Schvaluje 
vyhlášení Výzvy č. 5 k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) pro aktivitu 5.2b) – Regenerace 
bytových domů s termínem vyhlášení 1.2.2013 a termínem ukončení příjmu žádostí do 
30.4.2013 (výše alokace pro tuto výzvu činí 15 mil. Kč). 
IV. Jmenuje 
Výběrovou komisi projektů realizovaných v rámci IPRM Strakonice (jmenný seznam je 
v písemné podobě uložen na odboru rozvoje MěÚ Strakonice – u manažera IPRM 
Strakonice). 
V. Bere na vědomí 
informaci o finančním nástroji JESSICA v IOP. 
VI. Rozhodla 
o tom, že město Strakonice, v rámci IPRM Strakonice, nevyužije finanční nástroj JESSICA 
na podporované aktivity v oblasti intervence 5.2b) v IOP – Regenerace bytových domů. 
 
 
2. Majetkové záležitosti 
 
1) Horní Vltavice – zřízení věcného břemene 
Žadatel: obec Horní Vltavice 
Usnesení č. 2444/2013 (92/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a po vybudování a 
zaměření stavby následné smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení 
vedení vodovodního řadu a jeho součástí do pozemku parc.č. 391/41 a pozemku parc.č. 
352/17 v k.ú. Horní Vltavice, ve vlastnictví města Strakonice, za podmínky zajištění 
technického a bezplatného připojení rekreačního objektu ve vlastnictví města čp. 58                     
na st. parc.č. 230 v k.ú. Horní Vltavice na předmětný vodovodní řad. Věcné břemeno bude 
zřízeno bezúplatně, na dobu trvání existence stavby.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
2) Vyhlášení záměru na pronájem garáže  
Usnesení č. 2445/2013 (92/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku garáže o výměře 55,23 m2 v objektu čp. 772 na poz.             
p.č. st. 800/2 v k.ú. Strakonice, ul. Krále Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích (bývalá SÚS 
Strakonice). 
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3) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
v souvislosti s projektovou přípravou  a realizací stavby: „Dražejov – parc. č. 772/3 -  
kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: UNIELEKTRO Strakonice s.r.o. Radošovice 149, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2446/2013 (92/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se smluvní strany 
zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni  pro uložení energetického zařízení do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1302/3 a p.č. dle KN 1302/6, vše v k.ú. Dražejov u 
Strakonic,  v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Dražejov – parc. č. 
772/3 -  kNN“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné  smlouvy. 
 
 
4) Žádost o vyjádření a prohlášení vlastníka nemovitosti v souvislosti se stavbou „Nový 
Dražejov – TS ČOV – rek.“. 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katov ická 175, 386 01 
Strakonice 
Usnesení č. 2447/2013 (92/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s provedením prací spojených s výměnou trafostanice, přepojením VN a NN, obnovou 
uzemnění a vymístěním měření pro ČOV vše v souvislosti se stavbou  „Nový Dražejov – TS 
ČOV – rek.“ na pozemku p.č. dle KN 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic . 
II. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o umožnění opravy stavby „Nový Dražejov – TS ČOV – rek.“ na 
pozemku p.č. dle KN 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic, spočívající  ve výměně 
trafostanice, přepojení VN a NN, obnově uzemnění a vymístění měření pro ČOV. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

 
5) Nájemní smlouva na užívání části pozemku parc.č. st. 3504 a pozemku parc.č. 
1224/12 v k.ú Strakonice – pod myčkou automobilů – žaloba na odstranění stavby a 
vyklizení pozemků  
Usnesení č. 2448/2013 (92/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí   
s podáním žaloby na odstranění stavby myčky automobilů – budova čp. 307 ve Strakonicích I 
na st. 3504 a vyklizení předmětu nájmu - pozemků parc.č. st. 3504 a parc.č. 1224/12, vše  
v k.ú. Strakonice, aby nedošlo k automatickému prodloužení nájemní smlouvy ze dne 
12.12.1997 dle § 676 odst. 2 občanského zákoníku.    
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné žaloby na odstranění stavby a vyklizení pozemků. 
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3. Dodatek č. 1/2013 ke smlouvě o umístění a spolupráci při provozování prodejních 
automatů 
Usnesení č. 2449/2013 (92/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1/2013 ke smlouvě o umístění a spolupráci při provozování 
prodejních automatů mezi společností AUTOMATY CZ s.r.o., Nádražní 3, 150 00 Praha 5 – 
Smíchov, IČ 654 15795 a městem Strakonice, jeho předmětem jsou bezplatné pravidelné 
servisní prohlídky kávovaru ve vlastnictví smluvního partnera. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 1/2013 ke smlouvě v předloženém znění. 
 
4. Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách ve Strakonicích, Smlouvy 
o zajištění předškolního vzdělávání dítěte (poslední rok před zahájením povinné školní 
docházky – předškolák) v MŠ ve Strakonicích, Smlouva o příspěvku za umístění dětí 
v mateřských školách, Smlouva o zajištění  předškolního vzdělávání dítěte (poslední rok 
před zahájením povinné školní docházky – předškolák) v mateřské škole   
Usnesení č. 2450/2013 (92/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smluv o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách ve Strakonicích 
s účinností od 1.1.2013 s obcemi Drachkov, Dřešín, Chrášťovice, Libětice, Osek, Přešťovice, 
Strunkovice nad Volyňkou. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smluv o zajištění předškolního vzdělávání dítěte (poslední rok před zahájením 
povinné školní docházky – přeškolák) v mateřské škole ve Strakonicích s účinností               
od 1.1.2013 s obcemi Drachkov, Dřešín, Chrášťovice, Libětice, Osek, Přešťovice, 
Strunkovice nad Volyňkou. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách s účinností od 
1.1.2013 s obcí Řepice. 
IV. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zajištění  předškolního vzdělávání dítěte (poslední rok před 
zahájením povinné školní docházky – předškolák) v mateřské škole s účinností od 1.1.2013 
s obcí Řepice. 
V. Pověřuje 
starostu města podpisem těchto smluv v předloženém znění. 
 
5. Dodatek č.1 ke smlouvě o servisní údržbě zařízení dálkového přenosu EPS uzavřené 
dne 25.1.2007 
Usnesení č. 2451/2013 (92/5) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
Dodatek č.1 ke smlouvě o servisní údržbě zařízení dálkového přenosu EPS uzavřené dne 
25.1.2007 mezi Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  a firmou SPH 
Elektro, s.r.o., U Zlaté stoky 577, 370 01 Litvínovice. 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem Dodatku ke smlouvě o servisní údržbě. 


