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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  142. jednání Rady města Strakonice 

konaného 23. dubna 2014 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
Omluveni:   Mgr. Malotová – PR 
 
 
Program:  
                
                 
 
                 
 
1. Komise pro sport – zápis z třetího jednání 
                Usnesení č. 3807/2014 
2. Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Strakonice, 
A.B.Svojsíka 892 a  MŠ Strakonice, Šumavská 264 
                Usnesení č. 3808/2014 
3. Majetkové záležitosti 
           Usnesení č. 3809/2014 - č. 3815/2014 
4. Rozpočtová opatření č. 22 - 36 
                Usnesení č. 3816/2014 
5. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006      
                Usnesení č. 3817/2014 
6. ŠK - Výzva k podání nabídky na koupi služebního osobního automobilu    
                Usnesení č. 3818/2014 
7. Poptávkové řízení na odběr tříděného komunálního odpadu             
                Usnesení č. 3819/2014 
8. MP - Darovací smlouva o jednorázovém finančním daru 
                Usnesení č. 3820/2014 
9. Licenční smlouva 
                Usnesení č. 3821/2014 
 
 
 
 
142. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:40 
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. Komise pro sport – zápis z třetího jednání 
Usnesení č. 3807/2014 (142/1)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 3. jednání komise pro sport ze dne 9. 4. 2014. 
II. Souhlasí  
s rozdělením částky určené pro příspěvky pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové 
aktivity dle Zásad pro poskytování finančních příspěvků (neinvestičních transferů) města 
Strakonice určených pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity pro rok 2011 a 
následující roky, a to následovně: na sportovní činnost žactva a dorostu a volnočasovou 
činnost mládeže do 19 let 151 500 Kč, na jednorázové sportovní a volnočasové akce a na 
mimořádné ocenění sportovních kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města 148 500 Kč. 
III. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku jednotlivým organizacím na sportovní činnost žactva a 
dorostu a na volnočasovou činnost mládeže do 19 let v roce 2014 dle níže uvedené tabulky:  

Organizace Příspěvek 
SK Biatlon Strakonice, o. s. 2 750 
SK Cyklo-Macner Strakonice 1 000 
Cobra Ryu Strakonice, o. s. 12 750 
Manta – diving, o. s. 4 750 
SKI-klub Strakonice  5 000 
TJ ČZ Strakonice – oddíl SPV 17 250 
TJ Dražejov 19 250 
TJ Fezko Strakonice – oddíl kuželek 2 250 
TJ Sokol Strakonice 32 000 
Základní organizace Českého svazu 
včelařů, o. s., Strakonice  

1 250 

Česká tábornická unie, 
Tábornický klub Podskalí Strakonice 

18 500 

Duha Husot 3 000 
Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Švanda dudák Strakonice 

21 250 

Orin 4 750 
Sbor dobrovolných hasičů Strakonice I 5 750 

IV. Upravuje 
- termín akce v usnesení číslo 3485/2014 ze dne 29. 1. 2014 
II. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč SK Basketbal Strakonice na rozhodčí a 
ceny při turnaji 3 x 3 v basketbalu konaného na závěr tradičního soustředění basketbalistů ve 
Sportovní hale STARZ Strakonice dne 7. 2. 2014.  
 
- termín akce, místo konání akce a účel užití poskytnutého finančního příspěvku v usnesení 
číslo 3485/2014 ze dne 29. 1. 2014 
III. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč SK Basketbal Strakonice na rozhodčí 
při společném tréninkovém campu a přípravných zápasech s družstvy mladších minižáků 
UBBC Gmünd v tělocvičně ZŠ, ul. Jiřího z Poděbrad 882 dne 16. 3. 2014.   
V. Odvolává  
člena komise pro sport MVDr. Pavla Duška s účinností od 23.4. 2014.  
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2. Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Strakonice, 
A.B.Svojsíka 892 a  MŠ Strakonice, Šumavská 264 
Usnesení č. 3808/2014 (142/2)  
Rada města po projednání  
I. Rozhodla  
nevyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Strakonice, 
A.B.Svojsíka 892.  
II. Potvrzuje 
p. Bc. Janu Liškovou na vedoucím pracovním místě ředitelky Mateřské školy Strakonice, 
A.B.Svojsíka 892, na dobu určitou 6 let, od 1. srpna 2014 do 31. července 2020.  
III. Rozhodla  
nevyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Strakonice, 
Šumavská 264.  
IV. Potvrzuje 
p. Naděždu Tesařovou na vedoucím pracovním místě ředitelky Mateřské školy Strakonice, 
Šumavská 264, na dobu určitou 6 let, od 1. srpna 2014 do 31. července 2020.  
 
3. Majetkové záležitosti 
 
1) Dagmar Větrovcová, Strakonice – žádost o stavební úpravy 
Usnesení č. 3809/2014 (142/4)  
Rada města po projednání  
I. Požaduje   
uhrazení částky ve výši 8.605,- Kč včetně DPH paní Větrovcovou Dagmar, Strakonice za 
vybourání sádrokartonových příček mezi kuchyní a obývacím pokojem a mezi obývacím 
pokojem a komorou, které bylo provedeno bez souhlasu pronajímatele v bytě č. 018. Částka 
bude poukázána na č.ú. 111471931/0300, v.s. 205,  a to do 30 dnů od převzetí usnesení RM.  
V případě, že stanovená částka nebude v termínu uhrazena, nebude nájemní smlouva 
prodloužena.  
 
2) Bohumil Klas, Strakonice I – žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3810/2014 (142/4)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, 
k bytové jednotce č. C22 v domě č.p. 1283 ul. Rybniční, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 
32,95 m2 s panem Bohumilem Klasem, Strakonice I, a to ke dni 30.4.2014. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
3) Žádost o uzavření smlouvy č.: PI-014330027973/002 o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu v souvislosti se stavbou: „Dražejov – parc. č. 1269/33 – kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: INGERA Písek, s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek 
Usnesení č. 3811/2014 (142/4)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č.: PI-014330027973/002 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu pro uložení energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 
1269/60 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti se stavbou: „Dražejov – parc. č. 1269/33 – 
kNN“ , dle sazebníku. 
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II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
4)  Strakonice, páteřní cyklostezka, propojení pod mostem J. Palacha 
Usnesení č. 3812/2014 (142/4)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr zhotovitele stavby: „Strakonice, páteřní cyklostezka, propojení 
pod mostem J. Palacha“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností HOCHTIEF CZ, a.s. 
Okružní 544, 370 04 České Budějovice za cenu 1.950.700,- Kč bez DPH, termín plnění do 
31.8.2014. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem HOCHTIEF CZ, a.s. Okružní 544, 370 04 České 
Budějovice  na dodávku stavebního díla „Strakonice, páteřní cyklostezka, propojení pod 
mostem J. Palacha “ za cenu 1.950.700 Kč bez DPH.  
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 

1) Výpůjčka nebytových prostorů  
Usnesení č. 3813/2014 (143/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových  prostorů o celkové výměře 258 m2 v přízemí 
objektu Na Ostrově 1415, Strakonice mezi městem Strakonice a panem Bedřichem 
Tomáškem – TISK, se sídlem Na Ostrově 1415, Strakonice, s tím, že smlouva bude uzavřena 
na dobu od 9.5.2014 do 31.12.2014, vypůjčitel bude prostory využívat pro uskladnění strojů a 
zařízení tiskárny, za účelem postupného prodeje strojů a zařízení a zajištění postupného 
vyklizení vypůjčených prostorů. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
2) Jan Švehla, Strakonice  
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 613/1 v k.ú. Přední Ptákovice 
Usnesení č. 3814/2014 (143/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a panem Janem Švehlou, 386 01 
Strakonice, jejímž předmětem je přesah dřevěné střechy – přístřešku  na dva automobily, o 
výměře cca 10 m2 na pozemek p.č. 613/1, v k.ú. Přední Ptákovice, obec Strakonice, na dobu 
neurčitou.  
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy.  
 
3) Stavební úpravy záchodů v areálu letního kina 
Usnesení č. 3815/2014 (143/3)  
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s 
Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci akce: „ 
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Stavební úpravy záchodů  v areálu letního kina“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve 
výzvě těmto dodavatelům: 
1. PRIMA, akciová společnost, Strakonice I, Raisova 1004, IČ 47239743 
2. PROTOM Strakonice, s.r.o., Strakonice I, Písecká 290, IČ 43841252 
3. SALVETE spol. s r.o., Strakonice I, Písecká 506, IČ 45023786 
4. GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o., Řepice 138, IČ 28148258 
5. VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140, IČ 26101262 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „Stavební úpravy 
záchodů  v areálu letního kina“. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen: PhDr. Ivana  Říhová 
2. člen: p. Eva Dresslerová    
3. člen: Ing. Jana Narovcová 
4. člen: p. Jaroslav Houska  
5. člen: Ing. Oldřich Švehla 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník: Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník: p.Soňa Petříková 
3. náhradník: Ing. Jan Blahout 
4. náhradník: Ing. Lukáš Srb 
5. náhradník: Ing. Miloš Haiser 
IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
4. Rozpočtová opatření č. 22 - 36 
Usnesení č. 3816/2014 (142/3)  
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje 
RO  č. 22      Změna rozpisu rozpočtu  
Tímto rozpočtovým opatřením nedochází ke změně částky ani účelu poskytnutých prostředků, 
dochází pouze k přesunům v rámci daného odboru 
 
odbor Ú čel org. paragraf  položka  částka 
            

ŠCR kultura - příspěvky (přesun na přísp. organizaci) 2174 3319 5229 -7 000 

  ZŠ Dukelská – transfer na soutěž Mladý programátor 1321 3113 5331 7 000 
            

KT personální – náhrada v době nemoci 101 6171 5424 -13 000 

  uvolnění zastupitelé – náhrada v době nemoci 57 6112 5424 13 000 
 personální – penzijní spoření, výročí 101 6171 5499 -55 000 
 uvolnění zastupitelé – penzijní spoření, výročí 57 6112 5499 55 000 
            

Majetkový vodohospodářský fond - kanalizace 727 2321 5171 -115 000 

  ČOV – dodávka a montáž pro úpravu kalového hospodářství 726 2321 6121 115 000 
RO  č. 23  ve výši  1 347 000,- Kč  
Účelová dotace JčK na „Zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihočeském kraji“ pro rok 
2014 pro Šmidingerovu knihovnu Strakonice. 
RO  č. 24  ve výši  20 000,- Kč  



 6 

Neinvestiční grant Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci MěKS Strakonice na 
zajištění projektu „Strakonický dudáček“. 
RO  č. 25  ve výši  50 000,- Kč  
Neinvestiční grant Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Základní škola Krále Jiřího 
z Poděbrad 882  na realizaci projektů „Stolní tenis“ ve výši 15 000,- Kč a „Podpora 
basketbalu v ZŠ Povážská, Strakonice“ ve výši  35 000,- Kč. 
RO  č. 26  ve výši  20 000,- Kč  
Neinvestiční grant Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Základní škola Dukelská 
166 na realizaci projektu „Zájmy o tradice kraje“. 
RO  č. 27  ve výši  20 000,- Kč  
Neinvestiční grant Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Základní škola Krále Jiřího 
z Poděbrad 882 na realizaci projektu „Basketbal pro nejmenší“. 
RO  č. 28  ve výši  8 800,- Kč  
Neinvestiční grant Nadace Jihočeské cyklostezky na podporu pořádání cykloturistických akcí 
za účelem realizace projektu „Strakonické vítání léta 2014 – cyklovýlet Po stopách husitů“. 
RO  č. 29  ve výši  10 000,- Kč  
Neinvestiční grant Nadace Jihočeské cyklostezky na podporu pořádání cykloturistických akcí 
za účelem realizace projektu „Cyklotrasa Volyňka – ukončení sezóny 2014“. 
RO č.  30  ve výši  160 000,- Kč 
Investiční grant Jihočeského kraje na realizaci projektu „Odstranění havarijního stavu tribuny 
pro diváky ve sportovním areálu Na Sídlišti, Strakonice“. 
RO  č. 31  ve výši  110 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu majetkového odboru z akce „Odstranění 
havarijního stavu tribuny pro diváky ve sportovním areálu Na Sídlišti, Strakonice“, kde dojde 
k úspoře finančních prostředků, na výdaje spojené s úpravou doskočiště a rozběhových drah 
v areálu sportoviště u ZŠ Dukelská. 
RO  č. 32  ve výši  80 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře tajemníka z položky poštovné na 
pořízení multifunkčního barevného kopírovacího stroje pro finanční odbor městského úřadu. 
RO  č. 33  ve výši  250 000,- Kč  
Navýšení příspěvku na investice příspěvkové organizaci STARZ Strakonice na pořízení 
sekačky na trávu. Po pořízení této techniky bude zajišťována údržba travnatých ploch v areálu 
plaveckého stadionu, zimního stadionu a fotbalových hřišť zaměstnanci organizace. 
Rozpočtové opatření bude kryto vratkou nedočerpaných účelových prostředků příspěvkových 
organizací do rozpočtu zřizovatele. 
RO  č. 34  ve výši  80 000,- Kč  
Navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci STARZ Strakonice na opravu 
havarijního stavu dmychadlové jednotky, která je nezbytně nutná k praní pískových filtrů na 
vodárně plaveckého stadionu. Rozpočtové opatření bude kryto vratkou nedočerpaných 
účelových prostředků příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele. 
RO  č. 35  ve výši  5 000,- Kč  
Neinvestiční finanční dar pro příspěvkovou organizaci Základní škola Dukelská na akci “Po 
stopách historie“. 
RO  č. 36  ve výši  619 231,-  Kč  
Finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborného lesního 
hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období IV. 
čtvrtletí roku 2013. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 21 - 35  provést. 
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5. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006     
Usnesení č. 3817/2014 (142/5)  
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 
středa 14. května 2014 – koncert Charlie B.And + Martin Maxa – Bar Forbes, U Sv. 
Markéty 117, 386 01 Strakonice – pořádá Václav Drhovský, 386 01 Strakonice, IČ 
62527142 – od 22:00 hodin do 23:00 hodin. 
sobota 10. května 2014 – reprodukovaná hudba – Ukončení házenkářské ligové sezony 
2013/2014 – Venkovní areál TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 01 Strakonice – pořádá 
TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 01 Strakonice - od 22:00 hodin do 02:00 hodin 
následujícího dne. 
  
6. ŠK - Výzva k podání nabídky na koupi služebního osobního automobilu    
Usnesení č. 3818/2014 (142/6)  
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  v platném znění 
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na 
koupi služebního osobního automobilu pro potřeby Šmidingerovy knihovny, za podmínek a 
v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. uchazeč: VEROLD Strakonice  s.r.o., IČ 48203688, Dopravní 35, 386 01 Strakonice 
2. uchazeč: AUTO STRAKONICE spol. s r.o., IČ 26025272, Písecká 513, 386 01 

Strakonice 
3. uchazeč: AUTO KALNÝ s.r.o., IČ 26320100, Čimice 77,  342 01  okres Klatovy – 

provozovna Písecká 1292, 386 01 Strakonice 
4. uchazeč: Auto Kápl CZ s.r.o, IČ 26077311,  Malé Nepodřice 41, 397 01 Písek 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice a Šmidingerovy knihovny 
v souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na koupi 
služebního osobního automobilu. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen Mgr. Andrea Karlovcová  
2. člen Marta Hessová  
3. člen Ladislav Kálal  
4.  člen Rudolf Slavík (MěÚ – odbor dopravy)  
5.  člen Ján Šouc (MěÚ – řidič) 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Tomáš Vlasák (pracovník ŠK) 
2. náhradník Ing. Stanislav Štěpánek (MěÚ – vedoucí kanceláře tajemníka)   
IV. Ukládá 
ředitelce Šmidingerovy knihovny zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
7. Poptávkové řízení na odběr t říděného komunálního odpadu             
Usnesení č. 3819/2014 (142/7)  
Rada města po projednání  
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I. Bere na vědomí 
výsledky poptávkového řízení na odběr tříděného komunálního odpadu v termínu od  
1.5.2014 do konce roku 2014. 
1) RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o., 
2) Jihosepar a.s., 
3) RECYKLACE ODPADŮ A SKLÁDKY a.s.,  
4) ODPADY PÍSEK s.r.o.,  Písek Vydlaby.  
Nejlepší podmínky  nabídla společnost RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o., (směsný plast 360,-
Kč/t, směsný papír 860,-Kč/t). 
II. Ukládá  
odboru životního prostředí zajistit, prostřednictvím Technických služeb Strakonice s.r.o., 
předávání tříděného komunálního odpadu společnosti RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o.  
 
8. MP - Darovací smlouva o jednorázovém finančním daru 
Usnesení č. 3820/2014 (143/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s nabídkou jednorázového finančního daru ve výši 5000,- Kč firmou KT-ROS Prachatice s. r. 
o. na úhradu části nákladů spojených s pořádáním dopravní soutěže pro MŠ městskou policií 
a odborem dopravy MÚ Strakonice. Finanční částka bude využita na zakoupení věcných cen 
do jednotlivých mateřských školek. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy.  
 
9. Licenční smlouva 
Usnesení č. 3821/2014 (143/2)  
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
Licenční smlouvu pro programový produkt – Evidence sociální agend, mezi  Městem 
Strakonice a Ing. Karel Janeček – YAMACO Software. Předmětem smlouvy je systémová 
technická podpora a aktualizace programu Evidence sociálních agend. 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem licenční smlouvy s cenou 6050 Kč s DPH ročně. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel       PhDr. Ivana Říhová 
 místostarosta            místostarostka 


