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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  119. jednání Rady města Strakonice 

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

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

   Ing. Tůma – tajemník 
Program:  

         
                  
1. Smlouva o dílo na zhotovení žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 
II Jihozápad na projekt „Podpora technického vzdělávání na základních školách ve 
Strakonicích“                             

        Usnesení č. 3224/2013 
2. Projekt „Podpora technického vzdělávání na základních školách ve Strakonicích“ – 
schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice     

        Usnesení č. 3225/2013 
3. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví movité věci      

        Usnesení č. 3226/2013 
4. Majetkové záležitosti 

        Usnesení č. 3227/2013 
5. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 

        Usnesení č. 3228/2013 
6. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.4.2013 do 30.9.2013 

        Usnesení č. 3229/2013 
7. Rozpočtové opatření č. 103-104 

        Usnesení č. 3230/2013 
 
 
 
 
 
 
 
119. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:45 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
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1. Smlouva o dílo na zhotovení žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad na projekt „Podpora technického vzdělávání na základních školách 
ve Strakonicích“                             
Usnesení č. 3224/2013 (19/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo na zhotovení žádosti o dotaci z Regionálního operačního 
programu NUTS II Jihozápad (dále jen ROP JZ), Prioritní osa 2, Oblast podpory 2.4 – Rozvoj 
infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství na projekt s názvem 
„Podpora technického vzdělávání na základních školách ve Strakonicích“ se společností KP 
projekt s.r.o., Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice. Cena díla je 151.250,- Kč (včetně 
21% DPH). 
Finanční částka ve výši 151.250,- Kč bude uhrazena ze schváleného rozpočtu města 
Strakonice na rok 2013 – položky č. 296 „Přípravné práce a konzultační činnost k žádostem o 
dotace“. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
2. Projekt „Podpora technického vzdělávání na základních školách ve Strakonicích“ – 
schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice    
Usnesení č. 3225/2013 (19/2) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Podpora technického vzdělávání na základních školách ve 
Strakonicích“ a předložení žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory 2.4 – 
Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství (celkové výdaje 
projektu 4.750.000,- Kč). 
II. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Podpora technického vzdělávání na základních školách ve 
Strakonicích“  z rozpočtu města Strakonice ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů 
projektu, tj. 712.500,- Kč. 
III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Podpora technického vzdělávání na základních školách ve 
Strakonicích“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů 
projektu, tj. 4.037.500,- Kč. 
 
3. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví movité věci      
Usnesení č. 3226/2013 (19/3) 
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví movité věci , uzavřené mezi 
předávajícím Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje a přejímajícím 
Město Strakonice. Předmětem smlouvy je vozidlo Volkswagen Transporter 2,5 – 85 kW, 
které bude sloužit pro účely požární ochrany zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Strakonice. 
II.  Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
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4. Majetkové záležitosti 
 
1) ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace - dodatek č.4 
Usnesení č. 3227/2013 (19/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.4 k smlouvě o dílo na realizaci stavby: „ÚV Pracejovice – 
rekonstrukce a modernizace“. Předmětem dodatku č. 4 je změna účtu zhotovitele, tedy 
sdružení  firem ARKO-PROTOM-MOTA-ENGIL. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
5. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 3228/2013 (19/5) 
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 
18. října 2013 – setkání Romské iniciativy Strakonice – živá hudba – restaurace U 
Zborova, Bavorova 20, 38601 Strakonice – pořádá JRT Motorsport Production, s. r. o., 
Korunní 53, 120 00 Praha 2, IČ 25701134 – od 22:00 hodin do 02:00 hodin. 
 
6. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.4.2013 do 
30.9.2013 
Usnesení č. 3229/2013 (19/1) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
Informaci o objednávkách vystavených odborem ŽP v období  1.4.2013 – 30.9.2013. 
 
7. Rozpočtové opatření č. 103-104 
Usnesení č. 3230/2013  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit 
RO č. 103  ve výši  440 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „Komunikace a inženýrské sítě Jelenka“ , kde došlo 
k úspoře finančních prostředků na akci „Oprava komunikace na p.č. 1098 a 1073/1 k.ú. 
Modlešovice“ z důvodu špatného technického stavu komunikace. 
RO č. 104  ve výši  1 000 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci výdajů na služby prováděné Technickými službami, 
s.r.o. Strakonice z položky čištění města na položku údržba komunikací. Součástí údržby 
komunikací je i zimní údržba, která byla z počátku roku vyšší, než bylo předpokládáno.  
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 103 - 104 provést.  
 
 
 


