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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 
ze 149. jednání Rady města Strakonice 
konané 14.6. 2006 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Přítomni:      6 členů RM : 
                      ing. Vondrys – starosta 
          pí Tomšovicová - místostarostka  
          ing. Pavel – místostarosta 
                      členové RM: PhDr. Říhová, ing. Joza, MVDr. Vondřička  
          ing. Tůma - tajemník 
Omluveni:    ing. Šíp  
 
Program:  
 
1. Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím zřízených a založených  organizací  za  
    rok 2005 

              Usnesení č. 511/2006  
 2/A Informace o řešení areálu autobusového nádraží ve Strakonicích 
    B Návrh změny závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice – změna č. 25 – 
       změna funkčního využití „parkoviště, velkokapacitní garáže, čerpací stanice“ na  „veřejná  
       vybavenost“ v areálu autobusového nádraží ve Strakonicích 
   C Vyhodnocení stanovisek a připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a nesouhlasech  
       k  návrhu změny závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice – změna č. 25  
    – změna funkčního využití „parkoviště, velkokapacitní garáže, čerpací stanice“ na „ veřejná  
       vybavenost“v areálu autobusového nádraží ve Strakonicích 
   D Obecně závazná vyhláška o závazných částech změny ÚP sídelního útvaru  Strakonice změny  
      č. 25 a veřejně prospěšných stavbách 

              Usnesení č. 512/2006 
3. Smlouva o dílo na vypracování studie „Cyklostezka mezi mosty v Ellerově ulici a Jana  Palacha ve   
    Strakonicích“ 

              Usnesení č. 513/2006 
4. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Poznejte Lengnau“ 

              Usnesení č. 514/2006 
5. Prezentace města na Mistrovství světa ve fotbale v Mnichově  

              Usnesení č. 515/2006 
6. Výše úplaty za předškolní vzdělávání  
                         Usnesení č. 516/2006 
7. Stanovení oddacího dne 

              Usnesení č. 517/2006  
8. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně Dukelská,  Strakonice   
                            Usnesení č. 518/2006 
9. Prodloužení ubytování v Azylovém domě 

              Usnesení č. 519/2006           
10. Rozpočtová opatření č. 20,27 – 36  

              Usnesení č. 520/2006           
11. Majetkové záležitosti  
                            Usnesení č. 521/2006 – 576/2006 
 
12. „Metropolitní síť moderního města-Strakonice.net“ – zadání veřejné zakázky 
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Usnesení č. 577/2006           
 
 

Zahájení jednání 
149. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta ing. Vondrys v 15,45 hodin. Pan starosta 
zkonstatovala, že je přítomno 5 členů RM, tudíž, že je usnášeníschopná. Úvodem RM projednala 
předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
1. Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím zřízených a založených  
    organizací   za rok 2005 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 511/2006 (148/1) 
I. Bere na vědomí a doporučuje ZM 
schválení závěrečného účtu ročního  hospodaření města a jím zřízených  a založených organizací za 
rok 2005 
II. Ukládá: 
odboru finančnímu předložit  závěrečný účet  k projednání nejbližšímu zasedání  ZM 
 
2/ A) Informace o řešení areálu autobusového nádraží ve Strakonicích 
    B) Návrh změny závazné části ÚP plánu sídelního útvaru Strakonice – změna č. 25 – 
         změna funkčního využití „parkovišt ě, velkokapacitní garáže, čerpací stanice“ na  
       „veřejná vybavenost“ v areálu autobusového nádraží ve Strakonicích 
  C) Vyhodnocení stanovisek a připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a  
        nesouhlasech k  návrhu změny závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice –  
        změna č. 25 – změna funkčního využití „parkovišt ě, velkokapacitní garáže, čerpací  
        stanice“ na „veřejná vybavenost“ v areálu autobusového nádraží ve Strakonicích 
   D) Obecně závazná vyhláška o závazných částech změny ÚP plánu sídelního útvaru  
        Strakonice – změny č. 25 a veřejně prospěšných stavbách 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 512/2006 (149/1) 
I. Doporučuje ZM  
vzít na vědomí předloženou informaci o řešení areálu autobusového nádraží ve Strakonicích 
II. Doporu čuje ZM  
neschválit návrh změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna č. 25 – 
změna funkčního využití „parkoviště, velkokapacitní garáže, čerpací stanice“ na funkční využití 
„veřejná vybavenost“ v areálu autobusového nádraží ve Strakonicích 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit návrh změny územně plánovací dokumentace k projednání Zastupitelstva 
města Strakonice 
 
3. Smlouva o dílo na vypracování studie „Cyklostezka mezi mosty v Ellerově ulici a Jana   
    Palacha ve Strakonicích“ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 513/2006 (149/3) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování studie „Cyklostezka mezi mosty v Ellerově ulici a Jana 
Palacha ve Strakonicích“ s Ing. Lumírem Zenklem, České Budějovice 
II. Souhlasí 
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši 38 437,- Kč z kapitoly projekty 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit smlouvu k podpisu a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
 
 
4. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Poznejte Lengnau“ 
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Rada města po projednání 
Usnesení č. 514/2006 (149/5) 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu SD/OREI/374/06 v rámci Grantového programu Podpora 
živé kultury, opatření č. 036, na projekt s názvem „Poznejte Lengnau“, mezi městem a  Jihočeským 
krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice ( poskytovatel). Finanční podpora je ve 
výši 130.000,- Kč.  
II. Pověruje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
5. Prezentace města na Mistrovství světa ve fotbale v Mnichově  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 515/2006 (149/7) 
I. Souhlasí 
s prezentací města na stánku Jihočeského kraje během konání Mistrovství světa ve fotbale v Mnichově 
– ve dnech 23.-25.6.2006. 
 
6. Výše úplaty za předškolní vzdělávání  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 516/2006 (149/1) 
I. Bere na vědomí 
základní částku výše úplaty za předškolní vzdělávání: 
MŠ A.B.Svojsíka, MŠ U Parku Kč 210 
MŠ Lidická Kč 270 
MŠ Čtyřlístek, MŠ Šumavská Kč 300   
Částka je stanovena pro období od 1. září 2006 do 31. srpna 2007. 
 
7. Stanovení oddacího dne 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 517/2006 (149/7) 
I. Stanovuje 

a) den 26.6.2006 dnem oddacím  
b) den 18.7.2006 dnem oddacím 

 
8. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt  „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně Dukelská, 
Strakonice“ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 518/2006 (150/1) 
I. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu č. SD/OREI/257/06 v  rámci Grantového programu 
Rekonstrukce a obnova vybavení stávajících sportovišť v Jihočeském kraji na projekt „Rekonstrukce 
podlahy v tělocvičně Dukelská, Strakonice“ mezi městem a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 
1952/2, 370 76  České Budějovice ( poskytovatel). Grant je ve výši 700.000,- Kč.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
9. Prodloužení ubytování v Azylovém domě 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 519/2006 (150/2) 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování  v Azylovém domě  paní Petry Kunové, Zdeny Švecové, Moniky Švecové 
a pana Ladislav Křápa   na dobu určitou od 1. 7. 2006  do  31. 8. 2006 
II . Nesouhlasí 
s prodloužením ubytování  v Azylovém domě paní Libuše Peširové z důvodu porušování domácího 
řádu Azylového domu 
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III.  Pověřuje 
p. starostu  podpisem  dodatků ke smlouvám  o ubytování v Azylovém domě 
IV. Ukládá 
sociálnímu odboru sdělit usnesení Rady města paní Libuši Peširové 
V.  Bere na vědomí 
ukončení pobytu v Azylovém domě paní Ivety Danovové dne 31.5.2006 
ukončení pobytu v Azylovém domě pana Václava Frčky dne 31.5.2006 
 
10. Rozpočtová opatření č. 20,27 – 36  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 520/2006 (149/6) 
I. Doporučuje ZM  
schválit 
RO č. 20 ve výši 240.000,-Kč 
rozdělení části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů takto:  
 80.000,-Kč – příspěvek na činnost pro Okresní myslivecký spolek Strakonice 
                       (nákup krmiva  a léčiv pro zvěř) 
150.000,-Kč – příspěvek na činnost pro Basketbalový klub Strakonice 
  10.000,-Kč – příspěvek na činnost pro TJ FEZKO – oddíl vodního póla 
RO č. 27 ve výši   1 732 700,- Kč 
Investiční dotace od SFRB na akci – výstavba 8 b.j.- č.p. 800 – 803 Husova ul. 
RO č. 30  ve výši   294 000,- Kč        
Přesun finančních prostředků z akce  opravy škol na MŠ Holečkova na navýšení příspěvku  MŠ 
Čtyřlístek – Holečkova 410 ( na technologii školní kuchyně).       
RO č. 31  ve výši  435 523,- Kč 
Účelová dotace Ministerstva dopravy na personální zajištění výkonu agend řidičů MěÚ Strakonice 
v roce 2006. 
RO č. 33  ve výši  500 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z příspěvků pro investory obytné výstavby na realizaci  autobusových 
přístřešků.        
RO č. 34 ve výši   4 000 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z akce Revitalizace sídlišť na akci Cyklostezka Nový Dražejov a na akci 
Bezpečné a bezbariérové město Strakonice. Na tyto akce byly SFDI schváleny příspěvky.     
RO č. 35  
900.000,-Kč – snížení položky opravy kanceláře tajemníka - zabezpečení  příprav pro 
                        vydávání cestovních dokladů  
200.000,-Kč – snížení položky oprav škol  - tělocvična ZŠ Dukelská 
100.000,-Kč -  snížení příspěvku organizacím se sociálním zaměřením 
 
450.000,-Kč – příspěvek na restaurování vnitřního vybavení kostela u sv. Markéty 
 80.000,-Kč – příspěvek Českým drahám a.s. na pořízení mobilní zdvihací plošiny pro 
                       železniční stanici Strakonice   
300.000,-Kč – příspěvek Okresní nemocnice Strakonice na pořízení sanitního vozu   
150.000,-Kč – příspěvek na činnost TJ Sokol Strakonice 
  50.000,-Kč – příspěvek na činnost BK Strakonice 
100.000,-Kč – příspěvek hokejovému oddílu HC Strakonice formou symbolického šeku,  
                        příspěvek bude zaslán na účet PO STARZ  
 70.000,-Kč -  příspěvek na činnost sportovnímu oddílu TJ Dražejov                                                                                                                                                                                                                                       
II.  Schvaluje  
navýšení rozpočtu o: 
RO č.  28 ve výši    7 000,-  Kč 
Dotace KÚ pro Šmidingerovu knihovnu na realizaci projektu „Literární a výtvarná soutěž o cenu prof. 
Ant. Voráčka“ . 
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RO č. 29 ve výši    47 000,- Kč 
Dotace KÚ pro Šmidingerovu knihovnu na realizaci projektu z programu Veřejné informační služby 
knihoven . 
RO č. 32 ve výši   130 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z projektů na komunikace na akci Kanalizační sběrač Za Rájem, 
Strakonice – I. Etapa.  
RO č. 36 ve výši 170 000,-Kč 
Přesun finančních prostředků z akce Výstavba kompostárny na akci Rozšíření závlahového systému 
v lokalitě Dubovec, v souvislosti s rekonstrukcí Strakonického hradu.     
III. Ukládá 
odboru finančnímu schválené RO č. 28, 29, 32 a 36  provést a RO č. 20, 27, 30, 31, 33 – 35 předložit 
ke schválení ZM dne 28.6.2006. 
 
11. Majetkové záležitosti  
 
1) Žádost o vybudování chodníku u novostavby RD v ulici Mikoláše Alše čp. 1352, lokalita 
JEZÁRKY. 
Žadatel: Květoslav Sokolová a Jaroslav Sokol, Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 521/2006 (149/4) 
I. Souhlasí 
s vybudováním chodníku podél příjezdové komunikace, u novostavby rodinného domu v ulici 
Mikoláše Alše čp. 1352 ve Strakonicích (lokalita Jezárky) s podmínkou, že realizace bude současně 
s chodníkem na druhé straně příjezdové komunikace po dobudování RD v tomto úseku, v předběžném 
termínu r. 2007. 
 
2) Instalace televizní antény v domě čp. 427 v ul. Chelčického. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 522/2006 (149/4) 
I. Souhlasí 
s proplacením nákladů na  instalaci nové televizní antény v domě č.p. 427 v ul. Chelčického ve výši 
12.000,- včetně DPH. 
 
3) Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, Pracoviště Strakonice, 
Palackého náměstí 1090/I, 386 01 Strakonice – údržba hlavního odvodňovacího zařízení 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 523/2006 (149/4) 
I. Souhlasí 
z titulu majitele pozemku dle PK p.č. 162 díl 2 v k.ú. Střela s provedením údržby hlavního 
odvodňovacího zařízení na výše uvedeném pozemku Zemědělskou vodohospodářskou správou, oblast 
povodí Vltavy, Pracoviště Strakonice, Palackého náměstí 1090/I Strakonice.  
         
4) Sallerova  výstavba spol. s.r.o., Obchodní zóna 266,  Otvice 431 11 – žádost o prodloužení 
nájemní smlouvy – pronájem pozemku 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 524/2006 (149/4) 
I. Nesouhlasí 
s pronájmem  pozemku p.č. 384/8 v k.ú. Strakonice za cenovou nabídku společnosti Sallerova 
výstavba spol.s r.o. Otvice. 
II. Souhlasí 
s pronájmem   pozemku p.č. 384/8 o celkové výměře 451 m2  v k.ú. Strakonice společnosti  Sallerova   
výstavba  spol. s r.o., Obchodní zóna 266, Otvice 431 11  za cenu 50.000,- ročně za účelem využívání 
pozemku jako parkoviště a příjezdové komunikace. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. 
Současně pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.  
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5) ZNAKON, a. s.  Sousedovice 44, Strakonice – žádost o pronájem – vyhlášení záměru  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 525/2006 (149/4) 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č.st. 308 v k.ú. Strakonice, (lokalita u kostele sv. 
Markéty) za účelem umístění vývěsní skříňky. 

 
6) DARUMA, s. r. o., Zelinářská 10, Plzeň 301 64 – umístění zvukového informačního nosiče – 
vyhlášení záměru  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 526/2006 (149/4) 
I. Revokuje 
část usnesení 1610/2003 bod VIII. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1337/1, v k.ú. Strakonice, za účelem umístění 
zvukového informačního nosiče (lokalita u kostela sv. Markéty) o výměře cca 5 m2.  

            
7) D97 JEANS, s. r. o. , Praha 5, Lahovice, Strakonická 20, jednatel společnosti  – František 
Mach, Palackého náměstí 97, Strakonice  - žádost o pronájem části pozemku p.č. 147/5 v k.ú. 
Strakonice  
adresa pro korespondenci: PRODEJNA LEVIS , Palackého náměstí 98, Strakonice  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 527/2006 (149/4) 
I. Nesouhlasí  
s cenovou nabídkou pana Macha na pronájem předmětného pozemku. 
II. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 147/5 v k.ú. Strakonice o výměře cca 5 m2  společnosti D97 JEANS  
s.r.o. , Praha 5 , Lahovice, Strakonická 20, zastoupené jednatelem panem Františkem Machem, 
Strakonice  za cenu 1.000,- Kč ročně, za účelem umístění agregátů vzduchotechniky.  
Současně pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy. 
            
8) Vladan Vršecký, Hana Vršecká, Strakonice – souhlas s požárně nebezpečným prostorem 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 528/2006 (149/4) 
I. Souhlasí 
s požárně nebezpečným prostorem zasahujícím na pozemek v majetku  města   Strakonice p.č. 508/53 
v k.ú. Nové Strakonice – ulice Hallova, v souvislosti s výstavbou přízemního přístřešku na pozemku 
žadatele p.č. st. 421 v k.ú. Nové Strakonice.  
        
9) Pavel a Hana Řezníčkovi, Mut ěnice, Strakonice – žádost o úhradu nákladů spojených 
s vyhotovením geometrického plánu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 529/2006 (149/4) 
I. Nesouhlasí 
s uhrazením faktury na vypracovaný nový geometrický plán vyhotovený geodetickou kanceláří Ing. 
Lebedy (4.000,- Kč) , vzhledem k tomu, že vlastníkem pozemku je obec Mutěnice  a doporučuje 
manželům Řezníčkovým obrátit se na obec Mutěnice, protože na základě delimitační dohody obec 
Mutěnice převzala veškerá práva a povinnosti.  
 
10) Pavel Soukup ml., Strakonice – žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 530/2006 (149/4) 
I. Nesouhlasí 
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s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 441/1 v k.ú. Strakonice – areál sportoviště a 
doporučuje  žadateli nejdříve předložit ke schválení studii v zjednodušené podobě, týkající se jeho 
záměru (vyřešení parkovacích míst, přístupu na pozemek…). 
           
11) Petr Vepřek, Strakonice – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 531/2006 (149/4) 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni 30.6.2006 s panem Petrem Vepřkem,  Strakonice za 
předpokladu uhrazením všech závazků vůči městu Strakonice a k vyklizení předmětu  nájmu  
nejpozději ke dni ukončení nájemního poměru tj. ke dni 30.6.2006. 
Současně pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku č. 1120/2 k.ú Strakonice o výměře cca 16 m2 za 
účelem umístění a užívání vlastní plechové garáže. 
 
12) MUDr. Daniela Pokorná, Strakonice – žádost o schválení stavebních úprav 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 532/2006 (149/4) 
I. Souhlasí  
se stavební úpravou v bytě č. 21, domě č.p. 77 ul. Bezděkovská, jehož je MUDr. Pokorná  nájemcem. 
Stavební úpravy spočívají ve výměně podlahové krytiny PVC za dlažbu v kuchyni a v chodbě a 
výměnu všech původních dveří za dveře dřevěné. Úpravy budou prováděny na vlastní náklady 
žadatele. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
V případě opuštění bytu nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční kompenzaci. Nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak, bude byt uveden do původního stavu.  
13) Josef Talián, Strakonice – žádost o povolení stavebních úprav 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 533/2006 (149/4) 
I. Souhlasí  
se stavebními úpravami v bytě č. 6, domě č.p. 781 ul. Husova, jehož je p. Talián nájemcem. Stavební 
úpravy spočívají v úpravě podlah -  položení dlaždic, oprava koupelny – obložení a odpad, vybourání 
klenutí u vchodu do kuchyně (není nosná zeď), oprava elektriky v koupelně. Úpravy budou prováděny 
na vlastní náklady žadatele. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
V případě opuštění bytu nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční kompenzaci. Nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak, bude byt uveden do původního stavu.  
 
14) Výkup částí pozemků pro vybudování cyklostezky ve směru z Nového Dražejova do Katovic. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 534/2006 (149/4a) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem všech částí pozemků v k. ú. Nové Strakonice, k.ú. Dražejov u Strakonic, k.ú. 
Střela zasahujících pod budoucí cyklostezku z Nového Dražejova do Katovic, za cenu 50,-Kč/m2. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu podpisem předmětných smluv. 
 
15) Žádost o uzavření kupní smlouvy v souvislosti se zásady realizace staveb komunikací a 
inženýrských sítí obecného zájmu. 
Žadatel: Michal a Renata Švecovi, 386 01 Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 535/2006 (149/4a) 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy v souvislosti se zásadami realizace staveb komunikací a 
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inženýrských sítí obecného zájmu. 
 
16)  Ing. Josef Kohout, Eva Kohoutová Mokrá, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 536/2006 (149/4a) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s  prodejem části pozemku 574/6 v k.ú. Strakonice o výměře cca 100 m2  manželům Ing. 
Josefu Kohoutovi a Evě Kohoutové Mokré, Strakonice za cenu 250,- Kč/m2 . Přesná výměra bude 
určena na základě geometrického plánu. 
Současně pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.  

           
17) Kateřina Kotrbová, Starý Dražejov, Strakonice – žádost o prodej části pozemku – vyhlášení 
záměru  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 537/2006 (149/4a) 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 905/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic o 
výměře cca 1.600 m2  za účelem výstavby rodinného domku.   
          
 
18) Ladislav Komrska, Strakonice – žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 538/2006 (149/4a) 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s prodej části pozemku p.č. 947/3 v k.ú. Dražejov u Strakonice, vzhledem k tomu, že během 
letošního roku dojde v dané lokalitě k rekonstrukci vozovky včetně chodníku.  

            
19) František Vlášek, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 539/2006 (149/4a)  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu pozemků parc. č. 1286/10 o výměře 162 m 2 (vlastník ½ 
město a ½ p. Fr. Vlášek), p.č. 806/2 o výměře 100 m 2  (vlastník p. Fr. Vlášek), p.č. 838/2 o výměře 
444 m 2  (vlastník p. Fr. Vlášek), vše v k.ú. Strakonice, za část pozemku parc. č. 765/102 v k.ú. 
Strakonice o výměře cca 17 m2  ve vlastnictví města Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením směnné smlouvy na směnu pozemků parc. č. 1286/10 o výměře 162 m 2 

(vlastník ½ město a ½ p. Fr. Vlášek), p.č. 806/2 o výměře 100 m 2  (vlastník p. Fr. Vlášek), p.č. 838/2 
o výměře 444 m 2  (vlastník p. Fr. Vlášek), vše v k.ú. Strakonice, za část pozemku parc. č. 765/102 
v k.ú. Strakonice o výměře cca 17 m2  ve vlastnictví města Strakonice, a to po uplynutí zákonem 
stanovené lhůty a v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce. Rozdíl ve směnovaných výměrách bude 
řešen doplatkem ceny ve výši 150,-Kč za m 2 , který uhradí město Strakonice. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
           
20) Miloslava Vacíková,  Strakonice – odstoupení od smlouvy 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 540/2006 (149/4a) 
I. Doporučuje ZM  
vzít na vědomí odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí kupní paní Miloslavy Vacíkové, týkající se 
pozemku p.č. 1371/47 v k.ú. Strakonice, uzavřené dne 10.6.2006. 
 
21) Pavel Jánský,  Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru + prodej 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 541/2006 (149/4a) 
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I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1371/47 v k.ú. Strakonice o výměře 786 m2  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem  pozemku p.č. 1371/47 o výměře 786 m2  panu Pavlu Jánskému, Strakonice za 
cenu 800,- Kč/m2  , pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce.  
            
22a) Václav Svoboda, Michaela Svobodová, Strakonice  
22b) Josef Zíka, Jorosalva Zíková, Strakonice 
22c) Václav Kopáček, Lenka Kopáčková, Strakonice 
22d) Jiří Brabec, Radmila Brabcová, Strakonice 
žádost o prodej části pozemku p.č. 591/4 v k.ú. Přední Ptákovice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 542/2006 (149/4a) 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 591/4 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 
cca 24 m2  . 
 
23) E.ON Česká republika, a.s.  Lannova 16, České Budějovice 370 49, Regionální správa sítě 
VN a NN Písek – žádost o prodej pozemků pod trafostanicemi 

- vyhlášení záměru na pronájem 
- vyhlášení záměru na prodej 

Rada města po projednání 
Usnesení č. 543/2006 (149/4a) 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemků pod trafostanicemi, vzhledem k tomu, že v případě 
zrušení trafostanice v budoucnu , by docházelo k rozdělění pozemku.  
II. Souhlasí 
v případě schválení bodu I. ZM, s vyhlášením záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví města 
Strakonice nacházející se pod stavbami trafostanic ve vlastnictví E.ON Česká republika a.s.  
              
24) E.ON Česká republika, a.s.  Lannova 16, České Budějovice 370 49 

- žádost o směnu pozemků u provozní správy 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 544/2006 (149/4a) 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na  směnu pozemků v k.ú. Nové Strakonice . Část pozemku ve 
vlastnictví E.ON ČR a.s. p.č. 701 – ostatní plocha o výměře 108 m2  (veřejný chodník) a 47 m2  
(parkoviště) směnit za část pozemku ve vlastnictví Města Strakonice, p.č. 615/6 – ostatní plocha o 
výměře 92 m2  (parkoviště) , z důvodu dané  lokality  a fungování jako veřejné prostranství.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit výkupem části pozemku p.č. 701 v k.ú. Nové Strakonice za cenu 150,- Kč/m2  od E.ON 
Česká republika, a.s.  Lannova 16, České Budějovice 370 49.  

 
25) Václav Vršecký, Růžena Vršecká, Strakonice – žádost o prodej formou splátek 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 545/2006 (149/4a) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s tím, že kupní cena dle usnesení ZM číslo 662/ZM/2005 bude manželi Václavu a Růženě 
Vršeckým, Strakonice , uhrazena formou splátkové kalendáře tak, že polovina kupní ceny bude 
uhrazena do konce kalendářního roku 2006, druhá polovina kupní ceny bude uhrazena do konce 
kalendářního roku 2007.  
Vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí bude uskutečněn po uhrazení poslední splátky.  
 
26) Prodej nemovitosti č.p. 220 s pozemkem parc.č.st. 95 v k.ú. Strakonice – bývalý bufet 
„KOFLÍK“ – prodej nemovitosti 
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Rada města po projednání 
Usnesení č. 546/2006 (149/4a) 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s prodejem domu s nájemními byty čp. 220 ve Strakonicích s pozemkem p.č. st. 95 v k.ú. 
Strakonice o výměře 623 m2   , který se nachází v centru města Strakonice, na Velkém náměstí - 
bývalý bufet KOFLÍK , v tomto pořadí: 
1.  HAMAGA s. r. o. 
  Investor a developer 
  Zvolenská 134 
  386 01  Strakonice 
za cenovou nabídku   6.200.000,-Kč 
 
2. LIP distrubution s. r. o. 
  Velké náměstí 140 
  386 01  Strakonice 
Zastoupený: Ing. Jiřím Bůbalem 
  Nebřehovická 268 
  386 01  Strakonice 
za cenovou nabídku  5.000.000,-Kč 
 
27)   MVDr. Karel Faměra, Lada Faměrová, Strakonice – žádost o přehodnocení kupní smlouvy 
ze dne 28.1.1997 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 547/2006 (149/4a) 
I. Doporučuje ZM 
trvat na splnění podmínek kupní smlouvy ze dne 28.1.1997.   
 
28 ) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 548/2006 (149/4a) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit  
s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
MÚSS Strakonice: 
- NOTEBOOK Armada 110-S/N: 6D1BKFKZ 102 W – poř. cena 69.540,- Kč, r.poř. 2001. 
 
STARZ Strakonice: 
- PC Intel Pentium 75 MHz  – poř. cena 46.033,- Kč, r.poř. 1996. 
 
29) Výkup pozemků parc.č. 523/2 o výměře 249m2 a parc.č. 524/2 o výměře 135 m2 v k.ú. 
Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 549/2006 (149/4a) 
I. Doporučuje ZM   
souhlasit s bezúplatným převodem pozemků parc.č. 523/2 o výměře 249 m2  a parc.č. 524/2 o výměře 
135 m2 v k.ú. Strakonice z Jihočeského vodárenského svazu na město Strakonice. 

            
30) Pozemkový fond ČR - žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 456 v k.ú. Strakonice o 
výměře 5289 m2 . 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 550/2006 (149/4a) 
I. Doporučuje ZM   
souhlasit s bezúplatným převodem pozemku parc..č. 456 o výměře 5289 m2 v k.ú. Strakonice z  
Pozemkového fondu ČR na město Strakonice. 
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31) Výkup pozemků parc.č. PK 1110, parc.č. PK 36/1 , parc.č. 35, parc.č. 1115 v k.ú. 
Modlešovice a parc.č. 1149/4 v k.ú. Strakonice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 551/2006 (149/4a) 
I. Doporučuje ZM   
souhlasit s bezúplatným převodem pozemků parc.č. PK 1110 o výměře 61 m2 , parc.č. PK 36/1 o 
výměře 237 m2  , parc.č.35 o výměře 935 m2 ,  parc.č. 1115 o výměře 1110 m2  v k.ú. Modlešovice a 
parc.č. 1149/4 o výměře 457 m2 v k.ú. Strakonice z vlastnictví ČR – ÚZSVM na město Strakonice.
    

 
32) Společenství vlastníků domu č.p. 458,459 v ul. Bezděkovská – žádost o prodej pozemků 
parc.č. st. 536/1 a parc.č. 537 v k.ú. Nové Strakonice – vyhlášení záměru. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 552/2006 (149/4a) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem st.p. č. 536/1 o výměře 77 m2 a st.p.č. 537 o výměře 192 v k.ú. Nové Strakonice 
všem vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 458 a 459 podle výše spoluvlastnických podílů v ul. 
Bezděkovská na těchto pozemcích  za cenu 250,-Kč za m2. 

            
33) Josef Zíka, Helena Zíková, Strakonice – opětovná žádost o směnu pozemků – vyhlášení 
záměru 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 553/2006 (149/4a) 
I. Doporučuje ZM  
trvat na znění usnesení ZM   č. 735/ZM/2005.      

 
34) Vyjádření k převodu majetku státu a žádost o bezúplatný  převod. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 554/2006 (149/4a) 
I. Nesouhlasí 
s převodem pozemků parc.č. 393/43,393/34,393/36,393/38,393/40 oddělených z pozemku parc.č. 
393/1 v k.ú. Strakonice  z vlastnictví ČR do vlastnictví žadatelů.   
II. Doporu čuje ZM  
souhlasit s bezúplatným převodem parc.č. 393/1 o výměře 15 374 m2  v k.ú. Strakonice z vlastnictví 
ČR - ÚZSVM na město Strakonice z důvodu celkového urbanistického řešení daného území (možnost 
vybudování odpočinkových zón, hřišť, zeleně, parku apod.) 
   
35) Přidělení půdního prostoru v domě č.p.792 v ul. Husova. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 555/2006 (149/4a) 
I. Doporučuje ZM  
revokovat část usnesení č. 809/ZM/2006 – přidělení půdního prostoru v domě č.p. 792 v ul. Husova p. 
Jakubovi Matějkovi, bytem Katovice a Věře Kadlecové, Katovice.  
II. Doporu čuje ZM  
souhlasit s přidělením půdního prostoru v domě č.p. 792 v ul. Husova slečně Zuzaně Treybalové a 
Pavlu Polanovi, bytem Mečichov  
 
36) Romana Vérostová, Strakonice II – zrušení předkupního práva 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 556/2006 (149/4a) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výmazem předkupního práva váznoucího na bytové jednotce č. 12 v domě č.p. 428 v ul. 
Bezděkovská a to za podmínky současného uzavření dohody dle bodu II.  
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II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením dohody mezi městem Strakonice a pí Vérostovou, jejímž předmětem bude 
závazek pí Vérostové nepřevést bytovou jednotku č. 12 v domě č.p. 428 v ul. Bezděkovská na třetí 
osobu po dobu do 26.4.2010, přičemž tento závazek bude zajištěn smluvní pokutou ve výši 100.000,-
Kč 
 
37) Jiří Hejl, Strakonice II – žádost o zachování původní cenové nabídky na koupi bytu do 
osobního vlastnictví 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 557/2006 (149/4a) 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s posunutím termínu úhrady ceny bytu č. 6 v domě č. p. 448, ul. Luční za původně 
stanovenou cenu v souladu s usnesením č. 531/ZM/2004. 
 
38) Petr Chmel,  Strakonice – žádost o udělení výjimky při koupi bytové jednotky  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 558/2006 (149/4a) 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s posunutím termínu úhrady ceny bytu č. 4 v domě č. p. 610, ul. P. Bezruče za původně 
stanovenou cenu v souladu s usnesením č. 531/ZM/2004. 
 
39) Ivana Pátá, Strakonice II– žádost o prodej bytové jednotky do osobního vlastnictví   
Rada města po projednání 
Usnesení č. 559/2006 (149/4a) 
I. Doporučuje ZM 
zrevokovat část usnesení ZM č. 9/II ze dne 24.6.1998:prodej b.j. Vendelínu Chvalovi 
II. Doporu čuje ZM  
souhlasit s prodejem b.j. č. 6 v domě č.p. 427 ul. Bezděkovská včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku, dle zákona  č. 72/1994, v platném znění (zákon o vlastnictví 
bytů) za cenu stanovenou v souladu s usnesením 454/ZM/2001 v souladu s platnými zásadami prodeje 
paní Ivaně Páté, bytem Bezděkovská 427, Strakonice.  
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
40) Prodej bytové jednotky v domě č.p. 409 ul. 5. května – změna nájemce.  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 560/2006 (149/4a) 
I. Doporučuje ZM 
zrevokovat část usnesení ZM č. 168/ZM/2003 ze dne 11.6.2003:prodej b.j. Josefu Šroubovi . 
II. Doporu čuje ZM  
souhlasit s  prodejem b.j. č. 2 v domě č.p. 409 ul. 5. května včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku, dle zákona  č. 72/1994, v platném znění (zákon o vlastnictví 
bytů) za cenu stanovenou v souladu s usnesením 454/ZM/2001 v souladu s platnými zásadami prodeje 
p. Aleši Šroubovi, Strakonice.  
 
41) Nájemci bytů v č.p. 427 Chelčického a č.p. 428 ul. B. Němcové – žádost o výjimku ve 
stanovení ceny bytů při jejich odkoupení 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 561/2006 (149/4a) 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s  udělením výjimky týkající se snížení ceny bytů za m2  
 
42) Společenství vlastníků bytů v domě č.p. 1126, Čelakovského Strakonice – žádost o souhlas 
s provedením úprav 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 562/2006 (149/4a) 
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I. Souhlasí 
s provedením opravy střechy se zateplením, opravy fasády domu se zateplením, částečného  zateplení 
výměnou oken a opravou výtahu v domě č.p. 1126, ul. Čelakovského, Strakonice.  
 
43) Pan Václav Kuncl , Strakonice III  žádá o odprodej části svého pozemku p.č. 122/2 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic do vlastnictví Města Strakonice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 563/2006 (149/4a) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s odkoupením části pozemku p.č. 122/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic, která je ve vlastnictví 
pana Václava Kuncla , Strakonice za cenu 50/m2 . Dle geometrického plánu se jedná o pozemek 
p.č.117/3 o výměře 180 m2   v k.ú. Dražejov u Strakonic.  
Současně pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.   
 
44) Jihočeský kraj – bezúplatný převod části pozemku parc. č. 471 v k. ú. Nové Strakonice.  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 564/2006 (149/4b) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí darovací a následně po kolaudaci chodníku 
smlouvy darovací ohledně  části pozemku parc. č. 471 o výměře cca 250 m2 v k. ú. Nové Strakonice 
od Jihočeského kraje pro vybudování komunikace (přesná výměra bude stanovena na základě 
geometrického plánu po kolaudaci chodníku). 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
45) Modernizace bytového fondu: 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 565/2006 (149/4b) 
I. Doporučuje ZM   
souhlasit s přidělením půjčky p. Václavovi Kalousovi, Strakonice, ve výši 50.000,-Kč na obnovu 
fasády domu č.p. 662, v ul. Prof. Skupy ve Strakonicích. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy o půjčku. 
 
46) Společenství vlastníků domu čp. 1064, Mlýnská ul. Strakonice – žádost o souhlas 
s rekonstrukcí 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 566/2006 (149/4b) 
I. Souhlasí  
se zateplením střechy a obvodového pláště a výměnou oken v domě čp. 1064 ul. Mlýnská, Strakonice 
a navýšením částky do fondu oprav ve výši 21,- Kč/m2 

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, nemůže město poskytnout záruku na úvěr ve 
prospěch společenství vlastníků.  
 
47) Převod majetku města Strakonice do správy příspěvkové organizace MÚSS Strakonice  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 567/2006 (149/4b) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s předáním movitého majetku města Strakonice v celkové pořizovací hodnotě  4.354.113,67  
Kč do správy příspěvkové organizace MÚSS Strakonice. Jedná se o DHM v hodnotě: 951.597,40  Kč, 
DDHM v hodnotě 3.268.499,67 Kč, materiál v hodnotě 134.016,60 Kč.  
 
48) PRIMA, a. s., Strakonice – žádost o prodej části pozemku parc. č. 46/2 a pozemku parc. č. 
46/6 v k. ú. Strakonice – vyhlášení záměru. 
Rada města po projednání 
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Usnesení č. 568/2006 (149/4b) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc. č. 46/2 o výměře cca 4000 m2 a pozemku 
parc. č. 46/6 o výměře 839 m2 vše v k.ú. Strakonice za účelem výstavby bytových domů. Projekt na 
výstavbu bytových domů bude respektovat vypracovanou studii v dané lokalitě. Prodej pozemků bude 
řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní, přičemž k prodeji pozemků dojde až po kolaudaci bytových 
domů v uvedené lokalitě. K zahájení výstavby bytových domů dojde nejpozději do 2 let od podpisu 
budoucí kupní smlouvy, bytové domy budou zkolaudovány nejpozději do 5 let od podpisu budoucí 
kupní smlouvy.. 
 
49) PRIMA, a. s., Strakonice – žádost o prodej pozemků parc. č. 1315 a parc. č. 1281/13 v k. ú. 
Strakonice – vyhlášení záměru. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 569/2006 (149/4b) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej  pozemků parc. č. 1315/1 o výměře 1461 m 2  a parc. č. 
1281/13 o výměře 54 m2 , vše v k.ú. Strakonice za účelem výstavby víceúčelového domu, ve kterém 
bude zachován minimálně stávající počet parkovacích míst. Tato parkovací místa budou bez omezení 
k dispozici veřejnosti. Prodej pozemků bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní, přičemž 
k podpisu kupní smlouvy dojde po kolaudaci víceúčelového domu. Víceúčelový dům bude vybudován 
nejpozději do 2 let od vydání stavebního povolení. 
 
50) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Oprava opěrných stěn chodníků silnic I/4, parc. č. 
633/2, Strakonice“  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 570/2006 (149/4b) 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na dodavatele stavby „Oprava opěrných stěn chodníků silnic I/4, 
parc. č. 633/2, Strakonice“ 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, Strakonice, na zhotovení 
stavby „Oprava opěrných stěn chodníků silnic I/4, parc. č. 633/2, Strakonice“, za cenu 1.546.154,- Kč 
včetně DPH, s termínem dokončení 12. 8. 2006. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
          
51) Strakonice – komunikace a parkoviště, SO 03 Parkoviště Na Dubovci   
Rada města po projednání 
Usnesení č. 571/2006 (149/4b) 
I. Souhlasí 
s tím, aby stávající deska na budově „Paláce“ byla ponechána a do prostoru pomníku Na Dubovci byl 
proveden nový text ve znění: Na památku osvobození  města americkou armádou 6.5.1945. 
 
52) Návrh na vyhlášení zakázky realizace stavby ,, Bezpečné a bezbarierové město Strakonice - 
veřejné osvětlení přechodů pro chodce“  
Rada města po projednání 
v souvislosti s realizací stavby  ,, Bezpečné a bezbarierové město Strakonice - Veřejné osvětlení 
přechodů pro chodce“  
Usnesení č. 572/2006 (149/4b) 
I. Rozhodla   
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla ,,Bezpečné a bezbarierové město Strakonice - 
Veřejné osvětlení přechodů pro chodce“ za podmínek a v rozsahu u vedeném ve výzvě , těmto 
dodavatelům : 

1. UNIELEKTRO, s. r. o.,  Strakonice, Radošovice149, 386 01 Strakonice 
2. ELEKTROSTAV, s. r. o., Strakonice, Písecká 283, 386 01 Strakonice 
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3. ELSTAV,  v. o. s.,  Strakonice, Hradební 329, 386 01, Strakonice  
II.Souhlasí    
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s přihlášením neomezeného 
počtu uchazečů pro podání nabídky na realizaci stavby: „Bezpečné a bezbarierové město Strakonice“ 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
členy a předsedu hodnotící komise ve složení: 

1. předseda  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen zástupce SSDI 
4. člen Ing. Miloš Haiser  
5. člen Michal Bezpalec 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Zdeňka Tomšovicová 
2. náhradník Bc. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Ing. Oldřich Švehla  
4. náhradník Jaroslav Houska 
5. náhradník Ing. Jaromír Zeman 

IV. Ukládá 
Vedoucímu odboru majetkovému zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
53) Návrh na vyhlášení zakázky realizace stavby: „Bezpečné a bezbarierové město Strakonice – 
přechody pro chodce“ 
Rada města po projednání 
v souvislosti s realizací stavby „Bezpečné a bezbarierové město Strakonice – přechody pro chodce“ 
Usnesení č. 573/2006 (149/4b) 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Bezpečné a bezbarierové město Strakonice – 
přechody pro chodce“.   
“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 

1. JIHOSPOL, a. s., Písecká 893, 386 01 Strakonice 
2. PRIMA, a. s., Raisova 1004, 386 01 Strakonice  
3. ZNAKON, a. s., Sousedovice, 386 01 Strakonice 
4. PROTOM Strakonice, s. r. o., Písecká 290, 386 01 Strakonice 
5. Kohout Vladimír, 386 01 Strakonice 
6. Vacík Milan, 386 01 Strakonice  

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s přihlášením neomezeného 
počtu uchazečů pro podání nabídky na realizaci stavby: „Bezpečné a bezbarierové město Strakonice – 
přechody pro chodce“.   
III. Jmenuje 
členy a předsedu hodnotící komise ve složení: 

5) předseda  Ing. Pavel Vondrys 
6) člen  Ing. Jana Narovcová  
7) člen zástupce SSDI 
8) člen Ing. Miloš Haiser  
9) člen Michal Bezpalec 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
10) náhradník Ing. Zdeňka Tomšovicová 
11) náhradník Bc. Lukáš Srb 
12) náhradník Ing. Ing. Oldřich Švehla  
13) náhradník Jaroslav Houska 
14) náhradník Ing. Jaromír Zeman 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkovému zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
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54)  Zastřešení házenkářské haly, Strakonice 
Tělovýchovná jednota ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 01 Strakonice 
RM po projednání 
Usnesení č. 574/2006 (149/4b) 
I. Jmenuje 
za město Strakonice členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: 
člen komise     náhradník 
Ing. Švehla     Ing. Haiser 
L. Srb      M. Bezpalec 
Ing. Narovcová     Ing. Zeman 
 
55) Amafilter, spol. s r.o. – Ing. Miroslav Šafránek – jednatel,  
U Blatenského mostu 1325, Strakonice  
RM po projednání 
Usnesení č. 575/2006 (149/4b) 
I. Bere na vědomí  
sdělení společnosti Amafilter, spol. s r. o., k zaslanému usnesení Rady města Strakonice ze dne 17. 5. 
2006,  číslo 461/2006.  
II. Doporu čuje ZM  
souhlasit se zapracováním textu do předmětné kupní smlouvy: Účastníci kupní smlouvy se dohodli, že 
návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán po 
úplné úhradě dohodnuté výše smluvní pokuty  připsáním na účet prodávajícího . 

 
56) Cyklostezka Nový Dražejov 
RM po projednání 
Usnesení č. 576/2006 (149/4b) 
I. Rozhodla 
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby „Cyklostezka Nový Dražejov“ v otevřeném 
řízení dle zákona č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a uveřejnit ji na centrální 
adrese. 
II. Rozhodla 
že podané nabídky budou hodnoceny dle výše nabídkové ceny. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
1. člen  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Michal Bezpalec 
4. člen Ing.Haiser 
5. člen zástupce JHK 
6. člen p. MUDr. Vladimír Hanáček 
7. člen. Ing. Oldřich Švehla    hlas poradní: JUDr. Eva Dlouhá 
 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník p. Tomšovicová 
2. náhradník Ing. Václav Býček 
3. náhradník p. Bc. Lukáš Srb 
4. náhradník p. Jaroslav Houska 
5. náhradník zástupce JHK 
6. náhradník RNDr. Ladislav Havel 
7. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné zakázky  
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12. „Metropolitní síť moderního města-Strakonice.net“ – zadání veřejné zakázky 
RM po projednání 
Usnesení č. 577/2006 (149/9) 
I. Rozhodla 
zadat veřejnou zakázku na dodavatele akce „Metropolitní síť moderního města Strakonice.net“ jako 
nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku formou otevřeného řízení dle ustanovení zákona č. 40/2004 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
II. Rozhodla 
že podané nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií: 
- výše nabídkové ceny  váha 50% 
- technické vlastnosti   váha 25% 
- záruky a pozáruční servis  váha 25% 
III. Ukládá 
odboru rozvoje a kanceláři tajemníka-oddělení informatiky zajistit plnění veškerých úkonů při zadání 
této veřejné zakázky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel  Vondrys        Zdeňka Tomšovicová 
         starosta               místostarostka 


