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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  100. jednání Rady města Strakonice 

konaného 10. dubna  2013 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  Mgr. Malotová – PR 
 
Program:  
 

1) Zápis z pracovního setkání architektů, Strakonice 
       Usnesení č. 2667/2013 

2) Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013 
       Usnesení č. 2668/2013 

3) Realizace společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko - Otavské  
       Usnesení č. 2669/2013 

4) Akční plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2013 
       Usnesení č. 2670/2013 

5) TS - Revokace usnesení č. 2430/2013 (92/6) – změna smlouvy o nájmu bytu  
       Usnesení č. 2671/2013 

6) Zápis o kontrole hospodaření s majetkem Svazku obcí Str. a jeho fin. prostředky za r. 2012 
       Usnesení č. 2672/2013 

7) Změna kapacity ZŠ Povážská Strakonice 
       Usnesení č. 2673/2013 

8) Zápis z 50. jednání projektu Otavské plavby 
       Usnesení č. 2674/2013 

9) Užití znaku města - zápalkové nálepky 
       Usnesení č. 2675/2013 

10) Majetkové záležitosti 
                      Usnesení č. 2676/2013 – 2683/2013 
11) Úprava zásad pro vydávání Zpravodaje města 

       Usnesení č. 2684/2013 
12) MěÚSS - Ubytování v AD  

       Usnesení č. 2685/2013 
13) Užití znaku města - Švejkova padesátka 

       Usnesení č. 2686/2013 
14) Zápis z 1. jednání Komise školství 

       Usnesení č. 2687/2013 
15) Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky 
ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 

       Usnesení č. 2688/2013 
16) Finanční příspěvek ZŠ F.L.Čelakovského 

       Usnesení č. 2689/2013 
17) Výběr dodavatele služby Přezkum hospodaření města 
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       Usnesení č. 2690/2013 
18) Finanční příspěvek – TJ ČZ Strakonice, oddíl házená    

       Usnesení č. 2691/2013 
 
19) MěKS:  
A/ Nákup střižny (Adobe master collection CS6) pro STTV Strakonice 

       Usnesení č. 2692/2013 
B/ Změna zástupce ředitelky MěKS Strakonice  

       Usnesení č. 2693/2013 
20) Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 

       Usnesení č. 2694/2013 
21) IPRM města Strakonice – zápis z 22. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice   

       Usnesení č. 2695/2013 
 
 

100. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr.Ing. Pavel Vondrys v 15:45 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 
 
1) Zápis z pracovního setkání architektů, Strakonice 
Usnesení č. 2667/2013 (100/1) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z pracovního setkání architektů, Strakonice ze dne 18. 3. 2013. 
 
2) Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013 
Usnesení č. 2668/2013 (100/2) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013. 
 
3) Realizace společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko - Otavské  
Usnesení č. 2669/2013 (100/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
S realizací společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko – Otavské. 
II. Schvaluje 
Dohodu o spolupráci při realizaci společného grantu mezi městem Strakonice a Komunitní 
nadací Blanicko – Otavskou a z ní vyplývající příspěvek města Strakonice na realizaci 
společného grantu v maximální výši 50 000 Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem výše uvedené smlouvy. 
IV. Jmenuje 
za členy hodnotící komise Společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko 
– otavské: 
� PhDr. Ivanu Říhovou, místostarostku města 
� Mgr. Michala Novotného, Zdravé město Strakonice 
� Ing. arch. Martu Slámovou, odbor rozvoje 

a za náhradníky komise: 
� Ing. Jaroslava Baštu, odbor rozvoje 
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� Bc. Lucii Šnajdrovou, Odbor školství a cestovního ruchu 
� Mgr. Irenu Malotovou, PR městského úřadu 

 
4) Akční plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2013 
Usnesení č. 2670/2013 (100/4) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2013, včetně informace o plnění 
předchozího Plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 za rok 2012. 
II. Ukládá 
koordinátorovi Zdravého města a MA 21 předložit radě města informaci o plnění Akčního 
plánu zlepšování místní Agendy 21 za rok 2013 do konce března 2014. 
 
5) TS - Revokace usnesení č. 2430/2013 (92/6) – změna smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 2671/2013 (100/5) 
Rada města po projednání  
I. Revokuje  
usnesení RM č. 2430/2013 (92/6), tak, že netrvá na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s 
Řezníčkovou Hanou, Strakonice na dobu určitou, a ani na vyklizení jejího bytu. 
 
6) Zápis o kontrole hospodaření s majetkem Svazku obcí Strakonicka a jeho fin. 
prostředky za r. 2012 
Usnesení č. 2672/2013 (100/6) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis ze dne 22. 2. 2013 o kontrole hospodaření s majetkem Svazku obcí Strakonicka a jeho 
finančními prostředky za rok 2012.  
 
7) Změna kapacity ZŠ Povážská Strakonice 
Usnesení č. 2673/2013 (100/7) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
změnu kapacity ZŠ Povážská Strakonice na celkovou kapacitu 540 žáků od 1.9.2013.  
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení. 
 
8) Zápis z 50. jednání projektu Otavské plavby 
Usnesení č. 2674/2013 (100/8) 
Rada města po projednání  
I.  Bere na vědomí 
zápis z  50. jednání projektu Otavské plavby ze dne 26. března 2013. 
 
9) Užití znaku města - zápalkové nálepky 
Usnesení č. 2675/2013 (100/9) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
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s užitím znaku města Strakonice k vydání cca 300 ks zápalkových nálepek pro sběratele – 
filumenisty, které vyrábí firma Zápalka, Výslunní 1583 E, 320 00 Plzeň. 
 
 
 
 
 
 

10) Majetkové záležitosti 
 
1) MANHO CZ s.r.o., Písecká 35, Vodňany – žádost o pronájem části pozemku p.č. st.  
308 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 2676/2013 (100/11) 
Rada města po projednání  
I.Souhlasí 
s uzavřením Nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a společností MANHO CZ s.r.o.,       
se sídlem Písecká 35, 389 01 Vodňany, jejímž předmětem bude pronájem části pozemku           
p.č. st. 308 o výměře cca 20 m2, v k.ú. Strakonice, za účelem umístění vlastního prodejního 
stánku a dále za účelem prodeje ovoce, zeleniny, květin a sezónního zboží, na dobu 
neurčitou, s výpovědní lhůtou 14-ti dnů, nájemné je stanoveno ve výši 3.000,-Kč/měsíc + 
DPH.    
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

2) Danuše Slezáková, 388 01 Blatná – žádost o pronájem části pozemku p.č. st.  308 
v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 2677/2013 (100/11) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a paní Danuší Slezákovou, bytem             
388 01 Blatná, jejímž předmětem bude pronájem části pozemku p.č. st. 308 o výměře cca 20 
m2, v k.ú. Strakonice, za účelem umístění vlastního prodejního stánku a dále za účelem 
prodeje zeleniny, v období od 01.05.2013 do 30.06.2013, nájemné je stanoveno ve výši 
3.000,-Kč/měsíc.    
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

3) Jana Švarcová, Strakonice 
- žádost o pronájem části pozemku p.č. 1334/1 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 2678/2013 (100/11) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a paní Janou Švarcovou, bytem 
jejímž předmětem bude pronájem části pozemku p.č. 1334/1 o výměře cca 5 m2, v k.ú. 
Strakonice, za účelem umístění letní obslužné předzahrádky, s otevírací dobou v čase od 
17,00 hod do 22,00 hod (sobota zavřeno), nájemné je stanoveno ve výši 2.000,-Kč ročně bez 
DPH. Uzavření nájemní smlouvy je podmíněno souhlasem architekta města Strakonice, 
týkající se umístění letní obslužné předzahrádky a umístění dřevěného vstupu do restaurace 
Na Malém rynku.  
Tato nájemní smlouva nenahrazuje souhlas Stavebního úřadu MěÚ Strakonice.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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4) Zjednodušené podlimitní řízení na dodávku „Prodejní stánky a jejich zázemí“ 
Usnesení č. 2679/2013 (100/11) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
v souvislosti se zjednodušeným podlimitním řízením na dodávku: „Prodejní stánky a jejich 
zázemí“ s vyřazením nabídky nesplňujících zákonné požadavky a požadavky zadavatele, 
jedná se o uchazeče: 
TOUAX s.r.o., Na Hájku 481, 180 00 Praha 8, IČ: 28160916. 
a to z toho důvodu, že návrh smlouvy o dílo nerespektoval platební podmínky, které byly 
zadavatelem stanoveny v zadávací dokumentaci v bodě 7.6 Zadavatelem požadované platební 
podmínky. 
 

5) Zjednodušené podlimitní řízení v souvislosti s dodavatelem stavby „Komunikace a 
inženýrské sítě průmyslové zóny Jelenka ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 2680/2013 (100/11) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením zjednodušeného podlimitního řízení provedeného komisí pro otevírání 
obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavebních prací: „Komunikace 
a inženýrské sítě průmyslové zóny Jelenka ve Strakonicích“. Nejvýhodnější nabídka byla 
podána společností Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy za cenu díla 
5.889.958,21 Kč bez DPH, tj. 7.126.849,43 Kč včetně DPH, termín plnění je do 30.10.2013. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy 
na stavební práce „Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny Jelenka ve Strakonicích“ 
za cenu 5.889.958,21 Kč bez DPH, tj. 7.126.849,43 Kč včetně DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 

6) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. na akci ,,Navýšení příkonu u 
objektu městské policie čp. 328“. 
Usnesení č. 2681/2013 (100/11) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č. 12058898  s  E.ON Distribuce a.s., o připojení k distribuční soustavě 
E.ON.  na akci ,,Navýšení příkonu u objektu městské policie čp.328“. 
II. Souhlasí 
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením, a to ve výši 3500,- Kč 
s DPH . Úhrada tohoto podílu bude splatná do 15 dnů po podpisu této smlouvy. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
7) Žaloba na odstranění stavby myčky automobilů a vyklizení pozemků p.č. 1224/12 a 
p.č. st. 3504 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 2682/2013 (100/11) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí  
vyjádření žalované společnosti AUTO HOREJŠ s.r.o. na zaslání návrhu nájemní smlouvy dle 
usnesení rady města č. 2614/2013 ze dne 20.3.2013. 

 
1) InterCora, spol. s.r.o. – vybudování nákupního střediska obchodu a služeb (Tesco) – 
žádost o souhlas s umístěním komunikace 
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Žadatel zastoupen zastoupen Ing. Evou Fišerovou 
Usnesení č. 2683/2013 (100/11a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
v souvislosti s přípravou realizace stavby nákupního střediska obchodu a služeb (Tesco) 
s umístěním části komunikace na pozemku v majetku města Strakonice p.č. 270/11 v k.ú. 
Strakonice.  
Tento souhlas se vydává pro účely územního řízení. 
 
11) Úprava zásad pro vydávání Zpravodaje města 
Usnesení č. 2684/2013 (100/12) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s úpravou Zásad pro vydávání Zpravodaje města Strakonice schválených Radou města 
Strakonice usnesením číslo 517/2011 ze dne 27. 4. 2011, tak že: 
- v příloze č. 1 zásad bude: 
 „ Městské kulturní středisko Strakonice – 2 strany“ nahrazeno „M ěstské kulturní středisko  
Strakonice – 1 strana“ a „Variabilní stránky – 1 strana“ nahrazeno Variabilní stránky – 2 strany“. 
 
12) MěÚSS - Ubytování v AD  
Usnesení č. 2685/2013 (100/13) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Jana Síkory v období od 29.3.2013 do 30.6.2013 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 29.3.2013 do 30.6.2013.  
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
13) Užití znaku města - Švejkova padesátka 
Usnesení č. 2686/2013 (100/14) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice na webových stránkách a tiskovinách v souvislosti 
s pořádáním třetího obnoveného ročníku turistického pochodu Švejkova padesátka, který se 
uskuteční v sobotu 4. května 2013.  
Pořadatel akce: Marek Anděl, Ekocentrum, Elektrárna královského města Písku, o. p. s., U 
Vodárny 934, 397 01 Písek. 
 
14) Zápis z 1. jednání Komise školství 
Usnesení č. 2687/2013 (100/15) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání Komise školství ze dne 26.3.2013. 
II. Bere na vědomí 
protokol ČŠI o státní kontrole v Základní škole Strakonice, J. z Poděbrad 882 a protokol ČŠI 
o státní kontrole a inspekční zprávu ČŠI Základní školy Povážská Strakonice, Nad Školou 
560. 
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III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3 tis. Kč z rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu na 
soutěž mladých záchranářů „Dokaž, že umíš“ Klubu Svazu civilní ochrany Strakonice. 
Příspěvek bude použit na nákup cen pro vítězná družstva. 
 
15) Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ky ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 
Usnesení č. 2688/2013 (100/16) 
Rada města po projednání  
I. Jmenuje  
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky ZŠ Strakonice, 
ul. Jiřího z Poděbrad 882 ve složení: 
p. PhDr. Ivana Říhová, předseda komise, zástupce určený zřizovatelem, 
p. Ing. Libuše Řeřábková, zástupce určený zřizovatelem, 
p. Jana Palmová, člen určený ředitelem krajského úřadu, 
p. Mgr. Jaroslava Cháberová, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti 
školství, 
p. Mgr. Josef Mráz, pedagogický pracovník školy, 
p. Mgr. Jana Novotná, školní inspektor České školní inspekce, 
p. Mgr. Emanuel Pavelka, člen školské rady. 
II. Ur čuje 
p. Ing. Miluši Vackovou tajemníkem konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ky ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882. 
 
16) Finanční příspěvek ZŠ F.L.Čelakovského 
Usnesení č. 2689/2013 (100/17) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 4 000 Kč ZŠ F. L. Čelakovského na zajištění 
dopravy při republikovém finále turnaje ve florbalu pro žáky 1. stupně v Praze ve dnech 19.-
20. 4. 2013. Příspěvek bude hrazen z organizace 214. 
 
17) Výběr dodavatele služby Přezkum hospodaření města 
Usnesení č. 2690/2013 (100/18) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s doporučením komise pro otevírání, posuzování a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele 
služeb na „Přezkoumávání hospodaření města Strakonice za rok 2013 a další roky“. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou AUDIT  Brno spol. s r.o., IBC – Příkop 6, Brno, 
IČ 26243709. Cena za dílo činí 60 500,- Kč včetně DPH. 
II. Schvaluje 
uzavření smlouvy na veřejnou zakázku  na Přezkoumávání hospodaření města Strakonice  
s vybranou firmou  AUDIT  Brno spol. s r.o., IBC – Příkop 6, Brno, IČ 26243709 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem Smlouvy  o vykonání přezkoumání hospodaření. 
 
18) Finanční příspěvek – TJ ČZ Strakonice, oddíl házená    
Usnesení č. 2691/2013 (100/19) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč TJ ČZ Strakonice – oddílu házené  
na ceny a rozhodčí při turnaji v házené pro mládež ve Strakonicích dne 18. 4. 2013.   
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19) MěKS:  
A/ Nákup střižny (Adobe master collection CS6) pro STTV Strakonice 
Usnesení č. 2692/2013 (100/20) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s nákupem střižny (Adobe master collection CS6) pro STTV Strakonice v hodnotě 65.999,-
Kč s DPH. Cena bude uhrazena z rezervního fondu MěKS Strakonice. 
 
B/ Změna zástupce ředitelky MěKS Strakonice  
Usnesení č. 2693/2013 (100/21) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí  
Změnu zástupce ředitelky MěKS Strakonice k 1. 4. 2013. 
 
20) Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 
Usnesení č. 2694/2013 (100/22) 
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 
na období od 11. dubna 2013 do 31. března 2014 – reprodukovaná hudba – Kavárna 
Kafíčko, pořádá Sdružení MKM, Palackého náměstí 102, 386 01 Strakonice – pravidelně ve 
dnech pátek a sobota od 22:00 hodin do 01:00 hodin následujícího dne. 
 
21) IPRM města Strakonice – zápis z 22. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice   
Usnesení č. 2695/2013 (100/23) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí  
zápis z 22. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice ze dne 4. dubna 2013   
II. Schvaluje 
navýšení alokace Výzvy č. 5 k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci IPRM 
Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) pro aktivitu 5.2b) – Regenerace bytových 
domů (výše alokace činí 18.459.238,- Kč) 
III. Schvaluje 
soulad předloženého projektového záměru „Podpora vzdělávacího programu pro rozvoj 
profesních kompetencí v rámci dalšího vzdělávání“ s cíli a prioritami IPRM Strakonice. 
Překladatelem projektu je občanské sdružení Cestou vůle. Projektový záměr bude předložen 
v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                               Ing. Pavel Pavel 
           starosta                místostarosta 


