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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  123. jednání Rady města Strakonice 

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

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

   Ing. Tůma – tajemník 
Mgr. Malotová - PR 

 
Omluveni:   PhDr. Říhová - místostarostka 
 
Program:  

         
         

1. TS - Změna vodohospodářského fondu města Strakonice pro rok 2013 
       Usnesení č. 3267/2013 

2. Majetkové záležitost 
                   Usnesení č. 3268/2013 – 3269/2013 
3. Komise pro sport 

       Usnesení č. 3270/2013 
4. Rozpočtová   opatření   č.  106 – 108 a 111 

       Usnesení č. 3271/2013 
5. MěÚSS - prodloužení ubytování v  AD 

       Usnesení č. 3272/2013 
6. ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace Dohoda č. 1 o úpravě soupisu dokladů a 
účtů u akce OPŽP  č. 10062321           

       Usnesení č. 3273/2013 
7. Smlouva č. 13152783 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na 
projekt „Zateplení a výměna oken školní jídelny ZŠ Čelakovského, Strakonice“  

       Usnesení č. 3274/2013 
                 
 
 
                    

 
 
 
 
123. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:35 
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. TS - Změna vodohospodářského fondu města Strakonice pro rok 2013 
Usnesení č. 3267/2013 (123/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
se změnou vodohospodářského fondu pro rok 2013 v souladu s přiloženou důvodovou 
zprávou: 

- vypouští se akce „Stavba spojné kanalizační komory“ o nákladu   360 tis. Kč 
 

- nově se zařazuje akce „Oprava střech ČOV Strakonice“ o nákladu  130 tis. Kč 
- nově se zařazuje akce „Nákup 2 ks záložních čerpadel hlavní čerpací stanice a 

míchání kalu ve vyhnívací nádrži ČOV Strakonice “ o nákladu   220 tis. Kč 
HLASOVÁNO: pro 6 - schváleno 
 
2. Majetkové záležitosti 
Projednávání výše uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1) Věra Landsingerová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 3268/2013 (123/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 05 o velikosti 
2+kk a výměře 68,10 m2 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová s paní Věrou Landsingerovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1/2 roku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
1) „I/22 – Strakonice“ - dopracování projektové dokumentace 
Usnesení č. 3269/2013 (123/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s přímým zadáním vypracování projektové dokumentace na akci „I/22– Strakonice“ v rozsahu 

- aktualizace „I/22 – aktualizace DSP“ – SO investor město Strakonice 
- „I/22 Strakonice“ PDPS – SO investor město Strakonice, zpracování v rozsahu dle 

Příkazu GŘ ŘSD ČR č.9 
společnosti ZESA spol. s.r.o., Jírovcova 1620/21, 370 01 České Budějovice, IČ 482 025 92, a 
to z toho důvodu, že společnost vypracovala na tuto akci DSP a nyní zpracovává aktualizaci 
DSP a PDPS pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je investorem většiny SO této stavby. 
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Strakonice a společností ZESA spol. s.r.o., 
Jírovcova 1620/21, 370 01 České Budějovice, IČ 482 025 92, jejímž předmětem bude: 

- aktualizace „I/22 – aktualizace DSP“ – SO investor město Strakonice – cena díla 
266.442,- Kč vč. DPH, termín zpracování do 31.3.2014 

- „I/22 Strakonice“ PDPS – SO investor město Strakonice, zpracování v rozsahu dle 
Příkazu GŘ ŘSD ČR č.9 – cena díla 895.678 vč. DPH, termín zpracování do 
30.4.2014. 

III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
3. Komise pro sport 
Usnesení č. 3270/2013 (123/3) 
Rada města po projednání  
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I. Bere na vědomí 
zápis z 6. jednání komise pro sport ze dne 31. 10. 2013. 
II. Souhlasí 
s úpravou Zásad pro poskytování finančních příspěvků (neinvestičních transferů) města 
Strakonice určených pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity pro rok 2011 a 
následující roky schválené Radou města Strakonice usnesením číslo 17/2010 ze dne 24. 11. 
2010, usnesením číslo 1485/2012 ze dne 7. 3. 2012 a usnesením číslo 2206/2012 ze dne 14. 
11. 2012, tak že:  
- v čl. I., odst.1a bude věta: „Využité hodiny budou v zařízeních STARZ fakturovány měsíčně, 
ve školních   tělocvičnách čtvrtletně, případně po ukončení pronájmu.“ nahrazena větou: „Využité  
hodiny budou  v zařízeních STARZ fakturovány měsíčně, ve školních tělocvičnách dle uzavřené 
smlouvy.“  
III. Upravuje 
usnesení číslo 2540/2013 ze dne 20. 2. 2013, bod X. 
X. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 4 000 Kč TJ Sokol Strakonice na republikovou přehlídku pódiových 
skladeb v Praze dne 23. 3. 2013. 
usnesení číslo 2658/2013 ze dne 27. 3. 2013, bod XVI. 
XVI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5 000 Kč HC Strakonice, o. s., na mezinárodní turnaj v ledním hokeji 
v Ženevě ve dnech 2.-8. 4. 2013.  
 
4. Rozpočtová   opatření   č.  106 – 108 a 111 
Usnesení č. 3271/2013 (123/4) 
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje 
RO  č.  106  ve výši  16 205 000,- Kč  
Dotace ze  státního  rozpočtu  na  akci „Stavební  úpravy  budov  Městského  úřadu  
Strakonice  –  I. etapa“. 
RO  č.  107  ve výši  609 868,40 Kč  
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu pro ZŠ Povážská, Strakonice na projekt „Operační 
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast 1.4 EU peníze školám“ a příslušný 
výdaj – zvýšení příspěvku ZŠ Povážská, Strakonice na výdaje spojené s realizací projektu. 
RO  č. 108  ve výši  75 000,- Kč  
Zvýšení příjmů za provedené služby spojené s realizací projektu „Udržení procesů plánování 
sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice“ . 
V souladu se schváleným rozpočtovým opatřením č. 44 (schválené dne 29. 5. 2013 usnesením 
 č. 815/2013) bude částka 38 000,- Kč vrácena do rozpočtu kanceláře tajemníka na položku 
materiál a částka 37 000,- Kč na projekt Zdravé město. 
RO  č.  111  ve výši  250 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu majetkového odboru z položky daně, 
poplatky, znalecké posudky, kolky na položku výkupy pozemků (na úhradu doplatku dle 
směnné smlouvy č. 2011-253,  výkup pozemku v k.ú. Slaník, výkupy pozemků v souvislosti 
s plánovanou výstavbou „1/22 Strakonice“). 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 106-108 a 111 provést. 
 
5. MěÚSS - prodloužení ubytování v  AD 
Usnesení č. 3272/2013 (123/5) 
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Jana Bledého, paní Ireny Kovacsové, 
pana Vladimíra Procházky, paní Věry Žigové na dobu určitou od 1.12.2013 do 31.1.2014 
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II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na 
dobu určitou od 1.12.2013 do 31.1.2014. 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence. 
 
6. ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace Dohoda č. 1 o úpravě soupisu dokladů 
a účtů u akce OPŽP  č. 10062321          
Usnesení č. 3273/2013 (123/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody č. 1 o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 10062321 „ÚV 
Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 
386 01 Strakonice a Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 
Praha 11.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem výše uvedené dohody. 

         
7. Smlouva č. 13152783 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
na projekt „Zateplení a výměna oken školní jídelny ZŠ Čelakovského, Strakonice“  
Usnesení č. 3274/2013 (123/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy č. 13152783 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení a výměna 
oken školní jídelny ZŠ Čelakovského, Strakonice“ mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 
386 01 Strakonice a Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 
Praha 11.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                  Ing. Pavel Pavel 
          starosta                          místostarosta           


