Město Strakonice
Kancelář starosty
Naše značka:
MUST/037633/2016/2/VED/sek

Vyřizuje:
Ing. Srb / 383 700 324

Datum:
5. srpna 2015

Vážený pane doktore,
na Vaši žádost o poskytnutí informace ze dne 2.8.2016 Vám dle Vaší specifikace sdělujeme
následující informace, které má město Strakonice k dispozici:
Kopii smlouvy o smlouvě budoucí nájemní, jež má být uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2016,
na umístění plakátovacích ploch na nemovitosti p. č. KN st. 83/2 v k. ú. Strakonice za částku 3 500 Kč/
1 plakátovací plocha/ 1 rok vyplývající z usnesení č. 1872/2016 (47/1), 47. Jednání Rady města
Strakonice konaného dne 30. března 2016.
K tomuto bodu Vám sdělujeme, že předmětná smlouva o smlouvě budoucí nájemní není uzavřena,
její návrh zasíláme přílohou tohoto dopisu.
Kopii smlouvy o smlouvě budoucí nájemní, jež má být uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2016,
na umístění plakátovacích ploch na nemovitosti p. č. KN st. 242 v k. ú. Přední Ptákovice za částku
3 500 Kč/ 1 plakátovací plocha/ 1 rok vyplývající z usnesení č. 1872/2016 (47/1), 47. Jednání Rady
města Strakonice konaného dne 30. března 2016.
Kopie předmětné smlouvy je přílohou tohoto dopisu
Kopii smlouvy o smlouvě budoucí nájemní, jež má být uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2016,
na umístění plakátovacích ploch na nemovitosti p. č. KN st. 869 v k. ú. Nové Strakonice za částku
3 500 Kč/ 1 plakátovací plocha/ 1 rok vyplývající z usnesení č. 1872/2016 (47/1), 47. Jednání Rady
města Strakonice konaného dne 30. března 2016.
K tomuto bodu Vám sdělujeme, že předmětná smlouva o smlouvě budoucí nájemní není uzavřena,
její návrh zasíláme přílohou tohoto dopisu.

Kopii smlouvy o smlouvě budoucí nájemní, jež má být uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2016,
na umístění plakátovacích ploch na nemovitosti p. č. KN st. 3415 v k. ú. Strakonice za částku 3 500
Kč/ 1 plakátovací plocha/ 1 rok vyplývající z usnesení č. 1872/2016 (47/1), 47. Jednání Rady města
Strakonice konaného dne 30. března 2016.
Kopie předmětné smlouvy je přílohou tohoto dopisu

Kopii smlouvy o smlouvě budoucí nájemní, jež má být uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2016,
na umístění plakátovacích ploch na nemovitosti p. č. KN st. 1048/3 v k. ú. Strakonice za částku 3 500
Kč/ 1 plakátovací plocha/ 1 rok vyplývající z usnesení č. 1872/2016 (47/1), 47. Jednání Rady města
Strakonice konaného dne 30. března 2016.
K tomuto bodu Vám sdělujeme, že předmětná smlouva o smlouvě budoucí nájemní není uzavřena,
její návrh zasíláme přílohou tohoto dopisu.
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Kopii nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a Nemocnicí Strakonice, a.s., jež má být uzavřena na
dobu neurčitou s výpovědní dobou jeden měsíc, na umístění plakátovacích ploch na oplocení areálu
nemocnice pozemku p. č. KN 588/1 v k. ú. Strakonice za částku 350 Kč včetně daně z přidané
hodnoty/měsíc vyplývající z usnesení č. 1872/2016 (47/1), 47. Jednání Rady města Strakonice
konaného dne 30. března 2016.
Předmětný bod IV. usnesení RM č. 1872/2016 (47/1) byl revokován usnesením RM č. 2402/2016
(55/1b).
Kopii nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a Nemocnicí Strakonice, a.s., jež má být uzavřena na
dobu neurčitou a jejím předmětem má být umístění plakátovacích ploch na oplocení areálu nemocnice
na pozemku p. č. KN 588/1 v k. ú. Strakonice vyplývající z usnesení č. 2402/2016 (55/1b), 55. jednání
Rady města Strakonice konaného dne 20. července 2016.
K tomuto bodu Vám sdělujeme, že předmětná nájemní smlouva není uzavřena, její návrh zasíláme
přílohou tohoto dopisu.

Veškerou dokumentaci včetně žádosti o pronájmu části pozemku p. č. 726/4 o výměře přibližně 40 m2,
v k. ú. Nové Strakonice, obec Strakonice společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., IČO: 618
60 042, za účelem umístění pěti reklamních oboustranných reklamních panelů, kdy tato žádost byla
schválena dle usnesení č. 1902/2016 (47/1), 47. jednání Rady města Strakonice konaného dne 30.
března 2016.
Požadované dokumenty jsou přílohou tohoto dopisu.
Kopie veškerých sjednaných a plánovaných smluv o vzájemné výpůjčce mezi městem Strakonice a
společností LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., IČO: 618 60 042, jejímž předmětem má být
využívání nemovitých věcí druhé smluvní strany za účelem umístění reklamních ploch týkajících se
konkrétních nemovitostí a to p. č. st. 764/1 v k. ú. Strakonice (OD PRIOR) a části pozemku p. č. 726/4
v k. ú. Strakonice vyplývající z usnesení č. 2265/2016 (53/1b), 53. jednání Rady města Strakonice
konaného dne 15. června 2016 a z usnesení č. 2312/2016 (54/1), 54. jednání Rady města Strakonice
konaného dne 29. června 2016.
K tomuto bodu Vám sdělujeme, že smlouva o vzájemné výpůjčce nebyla uzavřena, radě města
Strakonice je předkládán návrh na revokaci výše uvedených usnesení RM (2265/2016 a 2312/2016).
Spolu s kopiemi sjednaných a plánovaných smluv o vzájemné zápůjčce, viz. shora, žádáme o kopii
záměru města Strakonice uzavřít takovou smlouvu o užívání se společností LE CYGNE SPORTIF
GROUPE a.s., IČO: 618 60 042 týkající se nemovitostí p. č. st. 764/1 a části pozemku p. č. 726/4, obé
v k. ú. Strakonice.
Viz. bod výše.
Veškerou dokumentaci a podklady související se zadáním výroby plakátovacích ploch s panem
Radkem Velíškem, jak vyplývá z usnesení č. 1761/2016 (44/1a), 44. jednání Rady města Strakonice
konaného dne 24. února 2016 a z unesení č. 1873/2016 (47/1), 47. jednání Rady města Strakonice
konaného dne 30. března 2016. Žádáme tedy smlouvu o dílo na předmětnou výrobu, veškeré
dokumenty ze zadávacího řízení na dodavatele výroby plakátovacích ploch. Jestliže takové řízení
neproběhlo, prosíme o vysvětlení, z jakého důvodu neproběhlo. Spolu s tím žádáme o podmínky města
Strakonice pro zadávání zakázek malého rozsahu.
Požadované dokumenty jsou zaslány přílohou tohoto dopisu. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
proběhlo dle čl. 1, odst. 6, Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice.
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Veškerou dokumentaci včetně ekonomických analýz a kalkulací spojených s přímým zadáním zakázky
malého rozsahu a uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Strakonice a panem Radkem Velíškem, na
výrobu a usazení 19 ks plakátovacích ploch včetně sloupků a 13 ks plakátovacích ploch bez sloupků za
celkovou cenu díla 573 400 Kč včetně daně z přidané hodnoty vyplývající z usnesení č. 2036/2016
(50/1a), 50. jednání Rady města Strakonice konaného dne 27. dubna 2016.
Viz. odpověď a dokumentace dle předchozího bodu.
Kopii smlouvy o dílo s panem Radkem Velíškem, jejímž předmětem má být výroba a montáž 17 ks
plakátovacích ploch s cenou za 1 ks za cenu 26 200 Kč včetně daně z přidané hodnoty vyplývající z
usnesení č. 1761/2016 (44/1a), 44. jednání Rady města Strakonice konaného dne 24. února 2016.
Smlouva o dílo je zaslána přílohou tohoto dopisu.
Veškerou dokumentaci, podklady a korespondenci na základě, kterých došlo k zadání výroby
plakátovacích ploch panu Radku Velíškovi.
Viz. předchozí body týkající se zadání zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo.

Podrobnou ekonomickou analýzu a záměr města Strakonice spojenou s přesunem finančních
prostředků na provedení nových plakátovacích ploch v celkové výši 725 000 Kč na základě
usnesení č. 1740/2016 (42/9), 42. jednání Rady města Strakonice ze dne 10. února 2016.
Pořízení plakátovacích ploch bylo schváleno v roce 2015 rozpočtovým opatřením č. 116, usnesením
č. 230/ZM/2015 dne 21.10.2015 ve výši 900 000,- Kč (schválené RO + žádost o RO posílám)
V roce 2015 se z uvedené částky vyčerpalo 175 000,- Kč (odkup 10 ks výlepových ploch za cenu
17 500,- Kč za jednu výlepovou plochu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím - Verba
Krumlov s.r.o. a kupujícím - město Strakonice - kupní smlouvu je přiložena přílohou.
Zbývající částka - 725 000,- Kč - byla v rámci finančního vypořádání roku 2015 převedena do
rozpočtu roku 2016 - rozpočtové opatření č. 1, usnesení ZM č. 311/ZM/2016 ze dne 2.3.2016.

Spolu s výše zmíněnými smlouvami týkající se nájemního vztahu, žádáme o předložení
vypracovaného rozpočtového krytí provozní výdajů, které s těmito vztahy budou bezpochyby
spojeny.
Viz. bod výše
Dále bychom v této souvislosti rádi viděli povolení stavebního úřadu k umístění těchto zařízení.
Jestliže takové povolení nebylo zatím vydáno, žádáme o projektovou dokumentaci, závazná stanoviska,
jiná stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a případně další dokumentaci s tímto spojenou.
Přílohou zasíláme Územní souhlas ze dne 22.6.2016
Též žádáme o veškerou korespondenci, zápisy z jednání a záznamy z komunikace mezi městem
Strakonice a vlastníky pozemků a nemovitostí, na nichž mají být umístěny konkrétní plakátovací
plochy, dle nichž mají být či jsou uzavřeny nájemní smlouvy či smlouvy o výpůjčce.
Předkládám pozvánku města Strakonice na společné jednání s vlastníky nemovitostí dne 17.2.2016,
záznam z jednání nebyl pořízen.
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V souvislosti s výrobou plakátovacích ploch žádáme o podrobné sdělení, zda jsou konkrétní
výše zmíněné plakátovací plochy zcela v souladu s Městskými Informačními a Orientačními
Systémy pro tento typ mobiliáře stanoveným architektem města Strakonice.
Projekt městského informačního a orientačního systému (dále jen MIOS) si město Strakonice
nechalo vypracovat v roce 2000. Předmětný projekt slouží jako podklad pro realizaci zařízení
MIOS.Na základě aktuálních požadavků města byl projekt doplněn o další variantu
plakátovací plochy, která respektuje a navazuje na stávající stavebnicový systém MIOS.
Též žádáme o získání podrobného podnikatelského záměru týkajícího se výlepu plakátů ve
městě Strakonice a jeho blízkého okolí, jeho ekonomickou analýzu a kalkulaci provozních
nákladů s tímto spojené.
Přílohou zasíláme Podnikatelský záměr – výlep plakátů ve Strakonicích

S pozdravem

Mgr. Břetislav Hrdlička
starosta města Strakonice
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