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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  94. jednání Rady města Strakonice 

konaného 13. února  2013 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM 
Mgr. Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel - místostarosta 
RM: Mgr. Pavelka, Ing. Joza Mgr. Cháberová, Mgr. Samec 
Ing. Tůma - tajemník 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka  
 

Omluveni:  PhDr. Říhová – místostarostka 
Mgr. Malotová – PR 

Program: 
 
1. Návrh na pořízení změny ÚP Strakonice ( k.ú. Střela - lokalita západní část N. Dražejova) 

       Usnesení č. 2502/2013 
2. Majetkové záležitosti 

Usnesení č. 2503/2013-2509/2013 
3. Rozpočtová opatření č. 2 - 11 

       Usnesení č. 2510/2013 
4. Pověření výkonem opatrovnictví 

       Usnesení č. 2511/2013 
5. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 

       Usnesení č. 2512/2013        
6. Nákup hlasovacího a konferenčního systému H.E.R. do Velké zasedací síně MěÚ   
                Usnesení č. 2513/2013        
7.TS - zastřešení balkónů v domě SVJ, Nádražní čp. 400 – 406 s byt. j. ve vlastnictví města  
                Usnesení č. 2514/2013        
8. Způsob přezkoumání hospodaření města Strakonice za rok 2013    
                          Usnesení č. 2515/2013       
9. Oblastní skupina agility Strakonice  – poskytnutí propagačních předmětů města  

       Usnesení č. 2516/2013        
10. Jmenování člena sociální komise 

       Usnesení č. 2517/2013 
 
 
 
 
 
 
94. 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. 
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1. Návrh na pořízení změny ÚP Strakonice v k.ú. Střela (lokalita v západní části Nového 
Dražejova) 
Usnesení č. 2502/2013 (94/1) 
Rada města po projednání  
I. Trvá 
na usnesení RM č. 2212/2012 ze dne 21. 11. 2012. 
II. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s pořízením změny Územního plánu Strakonice v k.ú. Střela. 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit návrh na pořízení změny Územního plánu Strakonice na projednání 
Zastupitelstvu města Strakonice. 
 
2. Majetkové záležitosti 
 
1) Volné nebytové prostory v domě č.p. 205 ul. Stavbařů, Strakonice II 
Usnesení č. 2503/2013 (94/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
se změnou užívání 2 nebytových prostor v domě č.p. 205 ul. Stavbařů na 2 bytové jednotky o 
velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 

II. Ukládá 
majetkovému odboru vyřešit změnu užívání nebytových prostor na byty (stavební úřad, 
katastr nemovitostí) 
III. Ukládá 
společnosti TS Strakonice, s.r.o. zařadit realizaci stavebních úprav nebytových prostorů č. 01 
a 02 dle bodu I. na bytové jednotky s tím, že vlastní realizace proběhne po vyhodnocení stavu 
„Fondu oprav spravovaných nemovitostí“ k 30.6.2013 pouze v  případě dostatku finančních 
prostředků ve vazbě na schválený rozpočet města.  
 
2) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. pro odběrné místo - osvětlení 
kostelu Sv. Markéty. 
Usnesení č. 2504/2013 (94/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podepsáním smlouvy s  E.ON Distribuce a. s., o připojení k distribuční soustavě E.ON.             
pro odběrné místo - osvětlení kostelu Sv. Markéty Strakonice. 
II. Souhlasí 
 se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením , a to ve dvou splátkách : 
1. splátka ve výši 4.000,- Kč bude splatná do 15 dnů po podpisu této smlouvy. 
2. splátka ve výši 4.000,- Kč bude splatná 15 dnů před termínem připojení. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostorů  
Usnesení č. 2505/2013 (94/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na  pronájem nebytových prostorů  o výměře 22 m2 v přízemí objektu 
č.p. 49 na Velkém náměstí ve Strakonicích  
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II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na  pronájem nebytových prostorů - garážové stání č. 23 v suterénu 
objektu  č.p. 1391 v ul.  Leknínová ve Strakonicích.  
 
1) Stánek Oáza - umístěný na části pozemku parc.č. 726/17 v k.ú. Nové Strakonice 
Usnesení č. 2506/2013 (94/2a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy s  paní Alenou Šeflovou, Strakonice, jejímž předmětem 
bude převod stavby stánku Oáza na pozemku parc.č. 726/17 v  k.ú. Nové Strakonice do 
vlastnictví města Strakonice, za kupní cenu ve výši 1,- Kč. Podmínkou uzavření kupní 
smlouvy je doplacení úhrady za bezesmluvní u1žívání pozemku v  období od 29.5.2012 do 
dne převodu vlastnického práva ke stavbě ve výši 10.000,- Kč za měsíc + DPH platná ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. Úhrada za bezesmluvní užívání musí být uhrazena před 
podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené s  převodem vlastnického práva, a to daň z  
převodu nemovitostí, geometrický plán na zaměření stavby a správní poplatek za vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí prodávající. 
Další podmínkou uzavření výše uvedené kupní smlouvy je uzavření nájemní smlouvy mezi 
městem Strakonice jako pronajímatelem a paní Alenou Šeflovou, jejímž předmětem bude 
nájem stavby stánku Oáza  s  pozemkem pod stavbou, za následujících podmínek 
schválených radou obce: 
nájemní smlouva na dobu neurčitou 
výpovědní lhůta 2 měsíce 
nájemné ve výši 10.000,- Kč za měsíc (placeno měsíčně předem) + DPH 
inflační doložka 
účel užívání – provozování prodejny květin (květinářství) 
smluvní pokuta za nevyklizení předmětu nájmu ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení 
možnost dát do podnájmu pouze se souhlasem pronajímatele 
smlouva bude uzavřena současně s  výše uvedenou kupní smlouvou s  účinností ke dni 
převodu vlastnického práva ke stavbě  
veškerou údržbu a opravy předmětu nájmu bude provádět nájemce na vlastní náklady.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné kupní smlouvy   
 

2) Autocentrum Strakonice, s.r.o., se sídlem Písecká 893, Strakonice, IČ: 49023730 – 
směna pozemků 
Usnesení č. 2507/2013 (94/2a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí že  na vyhlášený  záměr  ze dne 19.3.2012  na směnu  části  pozemku  p.č. 
797/40  o výměře cca 20 m2 (vlastnictví města Strakonice) za pozemek p.č. 797/43 o výměře 
26 m2 (vlastnictví firmy Autocentrum Strakonice, s.r.o.), vše v k.ú. Strakonice, se po dobu 
zákonem stanovené lhůty nepřihlásil žádný jiný zájemce, a tudíž že dne 15.6.2012 byla 
v souladu s usnesením ZM č. 250/ZM/2012 ze dne 14.3.2012  uzavřena mezi městem 
Strakonice a firmou Autocentrum Strakonice, s.r.o. směnná smlouva, jejímž předmětem je 
směna pozemku p.č. 797/49 o výměře 21 m2 (odděleného z pozemku p.č. 797/40) za 
pozemek p.č. 797/43 o výměře 26 m2, vše v k.ú. Strakonice, a to bez doplatku. 
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3) Zásady realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu 
Usnesení č. 2508/2013 (94/2a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí přehled (dle přílohy) uskutečněných výkupů provedených v souvislosti se 
Zásadami  realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu za období od 
1.7.2008 do 02/2013. 
 
4) Demolice veřejných WC na ploše pro poutě pod Hvězdou 
Usnesení č. 2509/2013 (94/2a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s demolicí objektu bývalých veřejných WC umístěných na pozemku parc.č. 97/1 
k.ú. Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením tohoto objektu z majetku města. 
 
3. Rozpočtová opatření č. 2 - 11 
Usnesení č. 2510/2013 (94/3, 94/3a) 
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje 
RO  č. 2  ve výši  748 000,- Kč 
Dotace ze státního rozpočtu na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb prezidenta České 
republiky. 
RO  č. 3  ve výši  5 000,- Kč 
Dotace ze státního rozpočtu na pokrytí výdajů spojených s konáním nových voleb do 
zastupitelstva obce Cehnice, které se konaly dne 5. ledna 2013. 
RO  č. 4  ve výši  1 350,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z položky projekty, expertizy, 
studie na  
investiční výdaje na úhradu dodatku projektové dokumentace na stavbu „Stavební úpravy 
ulice u Sv. Markéty – prodejní stánky“. 
RO  č. 5  ve výši  29 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z položky údržba a opravy budov 
ZŠ na  úhradu investičních výdajů spojených se zřízením nové třídy – družiny v ZŠ 
Dukelská, Strakonice. 
II.  Doporu čuje ZM  
schválit 
RO  č. 6  -  finanční vypořádání s jednotlivými odbory MěÚ   ve výši  434 000,- Kč 

      Zvýšení schváleného rozpočtu výdajů roku 2013 o částku  434 000,- Kč na úhradu výdajů,  
      jejichž předpokládané financování v roce 2012 nebylo provedeno a převádí se do roku 2013: 

   -  109 000,- Kč - přesun nevyčerpaných prostředků na akci „ÚV Hajská –     
                                      rekonstrukce“ 
   -  250 000,- Kč - finanční prostředky kanceláře tajemníka za provedené poradenské    
                                      služby 

„Posouzení finanční stability města Strakonice a vytvoření návrhu    
 řešení dluhové služby města ve vztahu k plánovaným investicím“ 

      - 75 000,- Kč - finanční prostředky Jihočeského kraje na realizaci projektu „Udržení     
    procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce 
    s rozšířenou působností Strakonice“ 
Rozpočtové opatření bude kryto: 
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      934 000,- Kč - zapojení nedočerpaného kontokorentního úvěru 
RO  č.  7  ve výši  19 500 000,- Kč 
Finanční prostředky budou použity na financování akce „Revitalizace sídliště Mír – II. 
etapa“. Předpokládané výdaje na akci činí 22,9 mil. Kč, předpokládaná dotace 18,9 mil. Kč. 
V rozpočtu města na rok 2013 je na akci již schválená částka cca 3,4 mil. Kč.  
Rozpočtové opatření bude kryto zapojením nedočerpaného kontokorentního úvěru. 
Tímto rozpočtovým opatřením je zajištěno financování celé akce ze zdrojů města. Po 
obdržení rozhodnutí o dotaci bude o částku dotace sníženo zapojení kontokorentního úvěru. 
RO  č.  8  ve výši  3 900 000,- Kč 
Finanční prostředky budou použity na akci „Silnice ev.č III/02220 Starý Dražejov – průtah 
(chodník a V.O.)“. Dojde k vybudování nového chodníku včetně veřejného osvětlení. Stavbu 
je nutné realizovat v roce 2013 současně se stavbou SÚS JčK, která financuje rekonstrukci 
silnice. 
Rozpočtové opatření bude kryto zapojením nedočerpaného kontokorentního úvěru. 
RO  č.  9  ve výši  1 200 000,- Kč 
Finanční prostředky budou použity na akci „Prodejní stánky a jejich zázemí, tržnice U Sv. 
Markéty, Strakonice“.  Jedná se o dodávku 10 ks  prodejních stánků s vybavením.  
Předpokládaná  cena činí  5 mil. Kč, platba bude rozdělena do pěti ročních splátek. 
Rozpočtové opatření bude kryto zapojením nedočerpaného kontokorentního úvěru. 
RO  č.  10  ve výši  12 000 000,- Kč 
Finanční prostředky budou použity na akci „Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny 
Jelenka, Strakonice“. V prosinci r. 2012 uhradila firma Denios, s.r.o.  městu  částku cca 11,8 
mil Kč za pozemek, který bude sloužit právě k vybudování této příjezdové komunikace do 
lokality. 
Rozpočtové opatření bude kryto zapojením nedočerpaného kontokorentního úvěru. 
RO  č.  11  ve výši  1 600 000,- Kč 
Finanční prostředky budou použity na úhradu projektové dokumentace a ostatních výdajů 
souvisejících s přípravou akcí k realizaci a k podání žádostí o dotace. 
Jedná se zejména o tyto akce: 

- PD  na  opravu a rekonstrukci budovy Husova, čp. 380, Strakonice 
- PD a zádavací řízení na „Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp.2,  čp. 

270“ 
- PD na akci „Zateplení a výměna oken sportovní haly STARZ, Strakonice“ 
- PD na akci „ZŠ Poděbradova – rekonstrukce podlahy tělocvičny“ 
- PD na akci „Zateplení a výměnu oken školní kuchyně a  jídelny  ZŠ F. L. 
Čelakovského,  čp. 555, Strakonice 

- PD na vybudování venkovního hřiště ve dvoře budovy ZŠ F. L. Čelakovského 
- úprava PD na akci „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve 

Strakonicích 
- úprava PD na akce: „Hrad Strakonice – úprava a prezentace hradní studny“ , „Hrad 

Strakonice – oprava fasád a západní brány“,“Stavební úpravy kaple Nejsvětější 
Trojice, márnice, hřbitovní zdi v areálu hřbitova u sv. Václava, Strakonice 

- další drobné PD 
Rozpočtové opatření bude kryto zapojením nedočerpaného kontokorentního úvěru. 
II.  Ukládá 
finančnímu odboru  rozpočtové opatření  č. 2 - 5  provést a RO č. 6  – 11  předložit ke 
schválení na nejbližším zasedání ZM. 
 
4. Pověření výkonem opatrovnictví 
Usnesení č. 2511/2013 (94/4) 
Rada města po projednání  
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I. Bere na vědomí  
Usnesení Okresního soudu ve Strakonicích o ustanovení Města Strakonice opatrovníkem ve 
věci zbavení způsobilosti k právním úkonům paní Poustkové Růženy, 386 01  Strakonice 
II. Pověřuje 
a) Bc. Jaroslavu Wolfovou, Dis.   149 00  Praha 4 
b) v případě její nepřítomnosti paní Martu Černochovou, DiS., Strakonice    
výkonem opatrovnické funkce paní Růženě Poustkové, 386 01 Strakonice. 
 
5. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 2512/2013 (94/5) 
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 
dne 8. března 2013 – taneční zábava – živá hudba – Sokolovna Strakonice, pořádá 
Bohumil Kůs, 386 01 Strakonice – od 20:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne.  
 
6. Nákup hlasovacího a konferenčního systému H.E.R. do Velké zasedací síně MěÚ   
Usnesení č. 2513/2013 (94/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s přímým nákupem hlasovacího a konferenčního systému H.E.R. od firmy Zdeněk Němec - 
Bitest.   
II. Doporu čuje ZM 
přímé zadání pořízení hlasovacího a konferenčního systému H.E.R. a programového 
vybavení od firmy Zdeněk Němec - Bitest za cenu 523.846,50Kč (včetně 21% DPH). 
Celková částka bude hrazena ve třech splátkách – 1. splátka: 235.226,50,- Kč - po splnění 
předmětu plnění, 2. splátka:144.310,- Kč - faktura bude vystavena v lednu  2014. 3. splátka: 
144.310,-Kč – faktura bude vystavena v lednu 2015. 

                           
7.TS - zastřešení balkónů v domě SVJ, Nádražní čp. 400 – 406 s byt. j. ve vlastnictví města  
Usnesení č. 2514/2013 (94/7) 
Rada města po projednání  
I.Souhlasí 
se zastřešením šesti balkónů v domech čp. 400-6, ul. Nádražní, Strakonice v předpokládané 
výši do 150.000 Kč včetně DPH. Částka bude plně hrazena z fondu oprav výše uvedeného 
společenství. 
                 
8. Způsob přezkoumání hospodaření města Strakonice za rok 2013     
Usnesení č. 2515/2013 (93/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
se zadáním  přezkoumání hospodaření za rok 2013 a další roky auditorské firmě. 
II. Ukládá 
odboru finančnímu provést oznámení zadání veřejné zakázky v souladu s Pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice dle předloženého návrhu. 
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9. Oblastní skupina agility Strakonice  – poskytnutí propagačních předmětů města  
Usnesení č. 2516/2013  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podporou soutěže„Strakonický dudák“(kynologická soutěž), pořádané Oblastní skupinou 
agility Strakonice dne 8.6.2013 ve formě poskytnutí propagačních předmětů města 
Strakonice.   
 
10. Jmenování člena sociální komise 
Usnesení č. 2517/2013  
Rada města po projednání  
I. Jmenuje 
s účinností od 13.2.2013 za Sdružení zdravotně postižených v ČR, Územní sdružení 
Strakonice pí Janu Kohelovou členkou sociální komise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                  Mgr. Jaroslava Cháberová 
           starosta            členka RM 


