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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  141. jednání Rady města Strakonice 
konaného 16. dubna 2014 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:     6 členů RM 

Mgr. Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel – místostarosta  
PhDr. Říhová – místostarostka 
RM: Mgr. Cháberová, Mgr. Pavelka, Ing. Joza,  
Ing. Tůma – tajemník 
Eva Mácková – zapisovatelka 
Mgr. Malotová – PR 

 
 
Omluveni:   Mgr. Samec 
 
Program:  
                 
                 
 
1. Záštita starosty města (požární sport – dorost) 
                Usnesení č. 3797/2014 
2. MěÚSS – ubytování v AD 
                Usnesení č. 3798/2014 
3. ZŠ Dukelská – přijetí výhry 

                Usnesení č. 3799/2014 
4. Majetkové záležitosti 
              Usnesení č. 3800/2014 – 3801/2014 
5. TS – bytové záležitosti 
              Usnesení č. 3802/2014 – 3803/2014 
6. Veřejné provozování hudebních děl – Novoroční Ohňostroj 
                Usnesení č. 3804/2014 
7. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 
                Usnesení č. 3805/2014 
8. ZŠ a MŠ Plánkova  – nominace člena školské rady  
                Usnesení č. 3806/2014 
 
 
 
 
 
141. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:30 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
HLASOVÁNO: pro 6 - schváleno 
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1. Záštita starosty města (požární sport – dorost) 
Usnesení č. 3797/2014 (141/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s udělením záštity starosty města Strakonice nad akcí Krajská soutěž v požárním sportu – 
dorost, kterou pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Podsrpenská 438, Strakonice 
dne 22. 6. 2014 ve Sportovním areálu Na Sídlišti. 
HLASOVÁNO: pro 6 - schváleno 
 
2. MěÚSS – ubytování v AD 
Usnesení č. 3798/2014 (141/2)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Jaroslava Lemera  
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 1.4.2014 do 30.6.2014. 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence 
HLASOVÁNO: pro 6- schváleno 
 
3. ZŠ Dukelská  – přijetí výhry  
Usnesení č. 3799/2014 (141/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s přijetím výhry ve výši 200 tis. Kč ze soutěže  "S chutí pomáhejme školám a dětem růst", 
kterou obdrží škola prostřednictvím firmy Garp Integrated s.r.o. Bude provedena úprava  
prostor v suterénu školní budovy pro vznik laboratoře pro práci se stavebnicí Merkur              
a  vybavena odborná učebna vaření nábytkem. 
HLASOVÁNO: pro 6 - schváleno 
 
4. Majetkové záležitosti 
1) Přehled objednávek majetkového odboru za 1. čtvrtletí 2014 
Usnesení č. 3800/2014 (141/5)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za 1. čtvrtletí 2014. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
2) Předběžné oznámení veřejného zadavatele o úmyslu zadat veřejnou zakázku na 
stavební práce – „Stavební úpravy komunikací v ulicích Mlýnská, Hradební a Ellerova, 
Strakonice“ 
Usnesení č. 3801/2014 (141/5a)  
Rada města po projednání  
I. Ukládá 
majetkovému odboru provést předběžné oznámení veřejného zadavatele dle § 86 zákona 
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách o úmyslu zadat podlimitní veřejnou zakázku „Stavební 
úpravy komunikací v ulicích Mlýnská, Hradební a Ellerova, Strakonice“. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
5. TS – bytové záležitosti 
1. Odepsání pohledávky – Vlažná Jiřina 
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Usnesení č. 3802/2014 (141/6)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
odepsat pohledávku ve výši 40 528,- Kč z účetní evidence TS Strakonice, s.r.o., správa 
bytového hospodářství , jako nevymožitelnou. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství odepsat pohledávku z účetní 
evidence. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
2. Výpověď z nájmu bytu dle usnesení č. 3690/2014 ze dne 19.3.2014 - nájem doba  
neurčitá  
Usnesení č. 3803/2014 (141/9)  
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
trvat dle usnesení RM č. 3690/2014 na podané výpovědi z nájmu bytu bez výpovědní doby 
Hájkovi Zdeňkovi o velikosti 1+0 dle § 2291 OZ 89/2012 Sb. 
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě potřeby po skončení nájmu k předmětnému bytu, 
podat žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
6. Veřejné provozování hudebních děl – Novoroční Ohňostroj 
Usnesení č. 3804/2014 (141/7)  
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností OSA – 
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. Jedná se o licenci k užití 
hudebních děl v rámci akce: Novoroční ohňostroj dne 1.1. 2014. Autorská odměna činí  
4 492,- Kč (včetně DPH). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
HLASOVÁNO: pro 6 - schváleno 
 
7) Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006        
Usnesení č. 3805/2014 (141/8)  
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 
Od 17. dubna do 31. května 2014 – reprodukovaná a živá hudba – Restaurace Jiskra, 
Dukelská 37, 386 01 Strakonice - pořádá Pavel Vlček,– každý pátek a sobota, od 22:00 
hodin do 03:00 hodin následujícího dne  
25. dubna 2014 – živá hudba, koncert skupin E!E, Cela pro Klárku, Z Ničeho Nic, Herdek 
Filek – Letní kino Strakonice, Pod Hradem 9, 386 01 Strakonice – pořádá Michal Polata, - od 
22:00 hodin do 00:30 hodin následujícího dne. 
30. dubna 2014 – reprodukovaná hudba – kemp Podskalí - pořádá Michal Polata, - od 22:00 
hodin do 01:00 hodin následujícího dne. 
30. dubna 2014 – reprodukovaná hudba – Cafe-Bar Garnet, Dr. Jiřího Fifky 186, 386 01 
Strakonice – pořádá Pavel Procházka,– od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne. 
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Od 1. května do 30. června 2014 – reprodukovaná a živá hudba – Podskalí – ostrov - 
pořádá Pavel Vlček,– každý pátek a sobota, od 22:00 hodin do 01:00 hodin následujícího 
dne  
Od 1. července 2014 do 30. června 2015 – reprodukovaná hudba - Disco Inferno, Spojařů 
1254, 386 01 Strakonice – pořádá M-HAI PLUS s. r. o.,– každá sobota, pátek jedenkrát do 
měsíce, od 22:00 hodin do 05:00 hodin následujícího dne. 
HLASOVÁNO: pro 6 - schváleno 
 
8. ZŠ a MŠ Plánkova  – nominace člena školské rady  
Usnesení č. 3806/2014  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s nominací paní Ivany Krýslové do školské rady (zástupce MěÚ Strakonice) při ZŠ a MŠ 
Plánkova 430, Strakonice. 
HLASOVÁNO: pro 6 - schváleno 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                   Ing. Pavel Pavel   
          starosta                 místostarosta   


