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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 135. jednání Rady města Strakonice 

konaného 17. března 2010 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM :  
Ing. Vondrys – starosta  
PhDr. Říhová – místostarostka 
Ing. Pavel – místostarosta 
členové RM: pí Žiláková, Mgr. Parkosová, Ing. Vlasák 
Ing.Tůma – tajemník  
 
Miroslava Havrdová - zapisovatelka 

 
Omluveni:   MUDr. Chod  

PhDr. Kotlíková - PR    
    
    
Program: 
 
1. Jatky Hradský. s.r.o. - plnění z kupní smlouvy ze dne 21.10.1994  (areál jatky Strakonice) 
                    Usnesení č. 4149/2010 
2. Licenční smlouva – Pavel Koubek 
                    Usnesení č. 4150/2010 
3. Darovací smlouva (Gymnázium Strakonice - pomník obětem holocaustu ) 
                    Usnesení č. 4151/2010 
4. Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na místě zpětného odběru s kolektivním systémem  
Elektrowin a.s.  
                    Usnesení č. 4152/2010 
5. Vyhodnocení výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Zpracování žádosti o finanční  
podporu z IOP – Technologické centrum a rozvoj služeb  eGovernmentu v obcích ORP Strakonice  

            Usnesení č. 4153/2010 
6. Znění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu k podání nabídky na „Zpracování projektové  
dokumentace datové sítě města Strakonice“ 

            Usnesení č. 4154/2010 
7. Finanční vypořádání příspěvkových organizací města 
                     Usnesení č. 4155/2010 
8. Stav pohledávek k 31. 12. 2009 plynoucí z uzavřených nájemních smluv 

            Usnesení č. 4156/2010 
9. Projekt „Sám sobě manažerem - self-management jako nástroj zvyšování institucionální kapacity a  
efektivnosti MěÚ Strakonice“ 
                     Usnesení č. 4157/2010 
10. Projekt „Propagační materiály pro turisty a návštěvníky města Strakonice“- spolufinancování 
projektu z prostředků města Strakonice  
                     Usnesení č. 4158/2010 
11. Užití znaku města 
                        Usnesení č. 4159/2010 
12. Majetkové záležitosti 
           Usnesení č. 4160/2010 – 4187/2010 
13. Úvěr na zajištění financování akce ÚV Hajská – rekonstrukce a   modernizace /pevná úr. sazba/ 
                     Usnesení č. 4188/2010 
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14. Výběr peněžního ústavu na „ Poskytnutí služeb - úvěr na zajištění financování  akce ÚV Hajská – 
rekonstrukce a modernizace“ /pohyblivá úroková sazba/ 
                     Usnesení č. 4189/2010 
 
 
15. Projekt „Kniha fotografií - Strakonice v proměnách času“- spolufinancování projektu z prostředků 
města  
                     Usnesení č. 4190/2010 
16. Smlouva o spolupráci /Cyklostezka Volyňka/ 
                     Usnesení č. 4191/2010 
17. Integrovaný plán rozvoje města Strakonice - zápis z 11. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice   
                     Usnesení č. 4192/2010 
18. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
                     Usnesení č. 4193/2010 
19. Program „Podpora benefičních akcí neziskových organizací“  
                     Usnesení č. 4194/2010 
20. Mimořádná odměna /řed. Šmidingerovy knihovny/      
                                Usnesení č. 4195/2010 
 
   
Zahájení:  
135. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:45 v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. Jatky Hradský. s.r.o. - plnění z kupní smlouvy ze dne 21.10.1994  (areál jatky Strakonice) 
Usnesení č. 4149/2010 (135/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí   
informaci o zaplacení  kupní ceny vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi  městem Strakonice a 
spol. Jatky Hradský s.r.o. Strakonice, Písecká 594 , IČO 60069856 - areál Jatky Strakonice 
 
2. Licenční smlouva – Pavel Koubek 
Usnesení č. 4150/2010 (135/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy s panem Pavlem Koubkem, Strakonice,  
o poskytnutí práva užít perokresby strakonického hradu a přilehlého okolí k prezentaci  
na webových stránkách strakonického hradu a ke všem dalším způsobům užití, v neomezeném 
rozsahu. Smluvní odměna činí 3.000,- Kč (včetně DPH). Finanční odměna bude hrazena  
ze schváleného rozpočtu projektu CZ0088 „Hrad Strakonice – Obnova národní kulturní památky  
a její využití pro další rozvoj regionu“.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem licenční smlouvy v předloženém znění. 
 
3. Darovací smlouva (Gymnázium Strakonice - pomník obětem holocaustu ) 
Usnesení č. 4151/2010 (135/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy, jejímž předmětem je pomník obětem holocaustu ve tvaru menory u 
Pětikolského jezu ve Strakonicích, uzavřené mezi městem Strakonice a Nadačním fondem Gymnázia 
Strakonice se sídlem Strakonice, Máchova 174, IČO 60090031  v předloženém znění. 
 
 



 3

4. Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na místě zpětného odběru s kolektivním 
systémem Elektrowin a.s.  
Usnesení č. 4152/2010 (135/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s kolektivním systémem Elektrowin a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 
Praha 4, o umístění a provozování kontejnerů na místě zpětného odběru za účelem shromažďování 
zpětně odebraného elektrozařízení skupin 1,2 a 6, tj. velké a malé domácí spotřebiče, nářadí a nástroje.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy. 
 
5. Vyhodnocení výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Zpracování žádosti o finanční  
podporu z IOP – Technologické centrum a rozvoj služeb  eGovernmentu v obcích ORP 
Strakonice  
Usnesení č. 4153/2010 (135/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhodnocením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Zpracování žádosti o 
finanční podporu z Integrovaného operačního programu – Technologické centrum ORP Strakonice a 
rozvoj služeb eGovernmentu v obcích ORP Strakonice“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením  smlouvy s firmou Instrategy, a.s., Na zájezdu 1939, 101 00 Praha 10, IČ : 288 61 787, za 
cenu 226.800 Kč s DPH na zpracování žádosti o finanční podporu z Integrovaného operačního 
programu – Technologické centrum ORP Strakonice a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích 
ORP Strakonice“ 
III. Ukládá 
kanceláři tajemníka oznámit uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
6. Znění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu k podání nabídky na „Zpracování 
projektové dokumentace datové sítě města Strakonice“ 
Usnesení č. 4154/2010 (135/7) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
Zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona 137/2006 sb. 
v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených 
usnesením rady města Strakonice ze dne 11.10.2006 a 27.2.2008, na realizaci akce: „Zpracování 
projektové dokumentace datové sítě města Strakonice“,  za podmínek v rozsahu uvedených ve výzvě 
těmto dodavatelům:  

1. Vydis s.r.o., Okružní 643,  370 01  České Budějovice, IČ: 61502979 
2. Tapas s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice, IČ: 63887347 
3. Sitel s.r.o., Nad Elektrárnou 411, 106 00 Praha 10, IČ: 44797320 

Včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice s možností přihlášení dalších uchazečů. 
II. Jmenuje  
komisi pro vyhodnocení veřejné zakázky ve složení: 
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III. Ukládá 
vedoucímu odd. informatiky zajistit splnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání nabídky 
 
7. Finanční vypořádání příspěvkových organizací města 
Usnesení č. 4155/2010 (135/8) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
finanční vypořádání příspěvkových organizací zřízených městem Strakonice  
II.  Schvaluje  
hospodářský výsledek příspěvkových organizací města a jeho rozdělení podle předloženého návrhu 
III.  Schvaluje 
snížení odvodu z investičního fondu příspěvkové organizaci ZŠ Dukelská Strakonice o  částku 200 
000,- Kč. Neodvedené prostředky budou použity na realizaci akce školní kuchyňka – stavební úpravy 
a vybavení. Snížení bude kryto z vratek nevyčerpaných účelových prostředků ZŠ a MŠ Strakonice. 
V.  Ukládá 
finančnímu odboru informovat ředitele příspěvkových organizací o rozdělení výsledku       
hospodaření za rok 2009. 
 
8. Stav pohledávek k 31. 12. 2009 plynoucí z uzavřených nájemních smluv 
Usnesení č. 4156/2010 (135/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o stavu pohledávek k 31. 12. 2009 plynoucí z uzavřených nájemních smluv 
 
9. Projekt „Sám sobě manažerem - self-management jako nástroj zvyšování institucionální 
kapacity a efektivnosti MěÚ Strakonice“ 
Usnesení č. 4157/2010 (135/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Prioritní osa 4 – 
Veřejná správa a veřejné služby, Oblast podpory 4.1 – Posilování institucionální kapacity a 
efektivnosti veřejné správy na projekt s pracovním názvem „Sám sobě manažerem - self-management 
jako nástroj zvyšování institucionální kapacity a efektivnosti MěÚ Strakonice“ 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem žádosti o dotaci. 
 
10. Projekt „Propagační materiály pro turisty a návštěvníky města Strakonice“- 
spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  
Usnesení č. 4158/2010 (135/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádostí o granty z Grantového programu Jihočeského kraje, Prioritní oblast – Cestovní 
ruch, kulturní a přírodní atraktivity, Produkty a služby v cestovním ruchu  na projekt „Propagační 
materiály pro turisty a návštěvníky města Strakonice“. 
 

Číslo Jméno Jméno náhradníka 
0 Ing. Pavel Vondrys Ing. Kateřina Široká 
1 Ing. Jan Tůma Josef Vácha 
2 Michal Bezpalec Ing. Oldřich Švehla 
3 Ing. Rudolf Ulč Milada  Švihálková 
4 Ing. Miroslav Ině Ing. Pavel Pavel 
5 Ing. Václav Sýkora Bc. Denisa Barvířová 
6 Ing. Richard Kozák JUDr. Eva Dlouhá 
7 Ing.Věra Samková Ing. Široká Kateřina 
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II. Souhlasí  
v případě získání grantů z výše uvedeného grantového programu s vyčleněním finančních prostředků 
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2010 na spolufinancování realizace projektu 
„Propagační materiály pro turisty a návštěvníky města Strakonice“. 
 
11. Užití znaku města 
Usnesení č. 4159/2010 (135/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice na všech propagačních předmětech a materiálech (POSM) pivního 
speciálu Otavský Zlaťák. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
12. Majetkové záležitosti 
 
1) Žádost o využití domovních výměníkových stanic v budovách města Strakonice 
Usnesení č. 4160/2010 (135/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s využitím domovních výměníkových stanic, umístěných v  nárožní budově MěÚ Strakonice č.p. 270, 
v Pivovarském domě č.p. 47 a v budově ZŠ Lidická č.p. 194, pro zásobování stávajících a nově 
připojovaných objektů. 
 
2) Výpůjčka nebytových prostorů  
Usnesení č. 4161/2010 (135/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s výpůjčkou níže uvedených nebytových prostorů Muzeu středního Pootaví Strakonice: 
a) NP  o výměře 140 m2 ve 3. nadzemním podlaží objektu Zámku č.p. 1 ve Strakonicích             
 ( II. hradní nádvoří  - nad kancelářemi Muzea středního Pootaví Strakonice). 
b) NP o výměře 140 m2 ve 2. nadzemním podlaží objektu Zámku č.p. 1 ve Strakonicích             
  ( II. hradní nádvoří  -  kanceláře Muzea středního Pootaví Strakonice)  
c)  NP o výměře 72 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu Zámku č.p. 1 ve Strakonicích                     
( II. hradní nádvoří – dílna pro výtvarníka a restaurátora), 
s tím, že jednotlivé smlouvy o výpůjčce prostorů budou uzavřeny na dobu 5 let s výpovědní lhůtou 3 
měsíce,  prostory budou využívány pro činnost Muzea středního Pootaví Strakonice,  vypůjčitel  bude 
hradit náklady na služby spojené s užíváním uvedených  prostorů.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných smluv.  
 
3) Výpůjčka nebytových prostorů  
Usnesení č. 4162/2010 (135/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s výpůjčkou prostorů  bývalého filmového klubu + 2 skladů o celkové výměře cca 56 m2 na III. 
hradním nádvoří objektu Zámku čp. 1 ve Strakonicích žadateli Skupině historického šermu „Markýz 
ze Strakonic“ za účelem zřízení klubovny pro SHŠ Markýz, smlouva bude uzavřena na dobu  určitou 5 
let  s výpovědní lhůtou 3 měsíce, vypůjčitel bude hradit náklady na služby spojené s užíváním 
uvedených NP.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
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4) Žádost Euroškoly Strakonice střední odborné školy s. r.o.  
Usnesení č. 4163/2010 (135/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu objektu čp. 361 v Husově ul. ve 
Strakonicích, jehož předmětem bude prodloužení doby nájmu u  budovy využívané  v současné době 
Euroškolou střední odbornou školou s.r.o. Strakonice a sice na dobu od 1.7.2012 do 30.6.2026.  
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 94-003 ze dne 1.8.1994 uzavřené mezi městem Strakonice 
a Euroškolou Strakonice střední odbornou školou s.r.o. se sídlem Husova 361, Strakonice, jehož 
předmětem bude prodloužení doby nájmu do 30.6.2026, pokud se po dobu zveřejnění záměru na 
úřední desce nepřihlásí jiný žadatel.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
5) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvisllosti s výběrem dodavatele stavby: „Rekonstrukce 
autobusových zastávek v ulicích Husova a Katovická, Strakonice“ 
Usnesení č. 4164/2010 (135/2) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 137/2006 Sb. 
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených 
usnesením Rady města Strakonice ze dne 11.10.2006, na realizaci stavby: „Rekonstrukce 
autobusových zastávek v ulicích Husova a Katovická, Strakonice“, za podmínek a v rozsahu 
uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, oblast Střed, Pražská 313, 397 38 Písek 
2. ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice  
3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice 
4. PRIMA   a.s.,Raisova    1004, 386 01 Strakonice 
5. JIHOSPOL - Jihočeská obchodní a stavební společnost  a.s., Písecká 893, Strakonice 

      6. PROTOM  Strakonice s.r.o., Písecká  290, 386 01 Strakonice 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na  realizaci stavby: „Rekonstrukce autobusových 
zastávek v ulicích Husova a Katovická, Strakonice“. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen  Ing. Jan Blahout 
4. člen Ing. Miloš Haiser  
5 člen Ing. Oldřich Švehla 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Jaromír Zeman  
4. náhradník Michal Bezpalec 
5. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 

IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
  
6 ) Stavba teplovodu a parovodu na Velkém náměstí ve Strakonicích  
Žadatel: Kohout Vladimír, B. Němcové 1118, Strakonice  
Usnesení č. 4165/2010 (135/2) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
s umístěním meziskládky  na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN1371/1 v k.ú. 
Strakonice.   Meziskládka bude zřízena pro stavbu teplovodu a parovodu na Velkém náměstí ve 
Strakonicích. Po ukončení stavby bude pozemek  uveden do původního stavu a bude protokolárně 
předán vlastníkovi .  
 
7) Žádost o povolení uložit kabelové vedení VN,  NN a kabelového pilíře s uzemněním do 
pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN st.3962, 1371/56, 1560, 1371/112, 1268/2, 1385, 
1371/1, 1371/59 a 1371/16 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Za 
stínadly – VN, TS, NN“.  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELPROJEKT Písek s.r.o., Nábřeží 1. máje 1935, 397 01 Písek – projektování vedení 
VN a NN.  
Usnesení č. 4166/2010 (135/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelového vedení VN, NN a kabelového pilíře s uzemněním do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN st.3962, 1371/56, 1560, 1371/112, 1268/2, 1385, 1371/1, 1371/59 a 1371/16  
vše v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Za stínadly – VN, TS, NN“.  
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení na akci: „Strakonice – Za stínadly – VN, TS, NN“, dle sazebníku. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení na akci: 
„Strakonice – Za stínadly – VN, TS, NN“.  
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
 
8) Pronájem části pozemku + vývěsky u obchodního domu Prior 
Usnesení č. 4167/2010 (135/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 726/16 v k.ú. Nové Strakonice o výměře  cca 1 
m2 a vývěsky umístěné na předmětném pozemku – lokalita u obchodního domu Prior.  
 
1) Hrad Strakonice – oprava garáží na III. nádvoří 
Usnesení č. 4168/2010 (135/2a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 137/2006 Sb. 
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených 
usnesením Rady města Strakonice ze dne 11.10.2006, na realizaci stavby: „Hrad Strakonice – oprava 
garáží na III. nádvoří,“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
1. PROTOM Strakonice, s.r.o., Strakonice I, Písecká 290 
2. Prima a.s. , Raisova 1004 Strakonice 
3. Jihospol , Jihočeská obchodní a stavební společnost  a.s. Písecká 893 , Strakonice.  
II. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
PhDr. Říhová, Ing. Narovcová, Ing. Švehla, p. Houska, Ing. Blahout 
náhradníci: Ing. Vondrys, p. Bezpalec, Ing. Haiser, Ing. Srb. 
III. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
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2) Uvolněná b. j. 3+1, č. b. 024, v č. p. 1126, ul. Čelakovského, Strakonice I 
Usnesení č. 4169/2010 (135/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 3+1 (74,10 m2), č. b. 024 v domě                    
č. p.1126, ul. Čelakovského, Strakonice, s pí Marií Šmolíkovou, bytem Podskalská, Strakonice.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) METAL PROGRES Strakonice spol. s r.o.  se sídlem Písecká 904, Strakonice - výkup 
pozemku p.č. 284/6  v k.ú.  Strakonice  
Usnesení č. 4170/2010 (135/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku p.č. 284/6 o výměře 9 m2 v k.ú. Strakonice za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
4) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – pěší komunikace Střela. 
Usnesení č. 4171/2010 (135/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností Zámek Střela 
s.r.o.,  přičemž věcné břemeno spočívá v povinnosti strpět umístění, provozování, opravy a údržbu  
stavby ,, Stavební úpravy a prodloužení chodníku k.ú. Střela“ umístěné na pozemku v majetku 
společnosti Zámek Střela s.r.o. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Stavba: „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“ – autorský dozor 
Usnesení č. 4172/2010 (135/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na provedení autorského dozoru na stavbu „Rekonstrukce Velkého náměstí, 
Strakonice“ s firmou MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., Národní 15, 110 00 Praha 1,                
IČ: 48588733, za cenu 686.840,- Kč bez DPH, tj. 824.208,- Kč vč. DPH 20%. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
6) Žádost o použití znaku města Strakonice pro stavbu „Rekonstrukce Velkého náměstí, 
Strakonice“ 
Usnesení č. 4173/2010 (135/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s použitím znaku města Strakonice v souvislosti s požadovanou prezentací projektu - informační 
tabule (billboardy), pamětní deska a v souvislosti se zveřejněním informací o realizaci stavby:  
„Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“ . 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
7) Revokace Usnesení Zastupitelstva města č. 706/ZM/2009 - Manželé Lacinovi, paní Zemenová 
Usnesení č. 4174/2010 (135/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
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revokovat část usnesení č. 706/ZM/2009 ze dne 17.6.2009 týkající se prodeje části parcely č. 628/126 
v kat. území Nové Strakonice manželům Lacinovým. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu části pozemku parc. č. 628/126 o výměře 36 m2 v kat. území 
Nové Strakonice ve vlastnictví města (část označená v geometrickém plánu č.1247-622/2009 
vyhotoveném GEODEST spol. s r.o. písm. „c“) za část pozemku parc.č. 628/18 o výměře 1 m2 v kat. 
území Nové Strakonice ve vlastnictví manželů Lacinových (část označená ve výše uvedeném 
geometrickém plánu písm. „g“).    
III.  Doporu čuje ZM 
souhlasit se směnou části pozemku parc. č. 628/126 o výměře 36 m2 v kat. území Nové Strakonice ve 
vlastnictví města (část označená v geometrickém plánu č.1247-622/2009 vyhotoveném GEODEST 
spol. s r.o. písm. „c“) za část pozemku parc.č. 628/18 o výměře 1 m2 v kat. území Nové Strakonice ve 
vlastnictví manželů Lacinových (část označená ve výše uvedeném geometrickém plánu písm. „g“) 
s doplatkem ve prospěch města ve výši 8.750,- Kč, po uplynutí zákonem stanovené lhůty v případě, že 
se nepřihlásí jiný zájemce 
Náklady na vyhotovení  geometrického plánu budou hrazeny poměrně (1/3 manželé Lacinovi,             
1/3 paní Zemenová, 1/3 město). 
IV. Doporučuje ZM 
pověřit  starostu města podpisem směnné smlouvy. 
 
8) Žádost o uzavření dohody o umožnění opravy stavby na pozemcích ve vlastnictví města 
 souvislosti a s realizací stavby: „Oprava přípojky vody  pro objekt Lidická č.p. 300, 
Strakonice“. 
Žadatel: Jiří Klas, Lidická 300,  386 01 Strakonice   
Usnesení č. 4175/2010 (135/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s opravou ( výměnou ve stávající trase ) vodovodní přípojky na pozemcích v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 600/2, 1288/30,  1288/29  a  789/4 vše v  k.ú. Strakonice. Oprava bude 
provedena podvrtem tak, aby nedošlo k navýšení stávající nivelety terénu. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
  
9) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 1293/2 v  k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s vybudováním 2 
kanalizačních přípojek pro objekty stávajícího rodinného domu č.p. 42 v Dražejově na pozemku  
p.č. dle KN st. 1 v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
Žadatel: Ing. Zdeněk Antoš, Dražejov, 386 01 Strakonice   
Usnesení č. 4176/2010 (135/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením 2 kanalizačních přípojek do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1293/2  
v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s vybudováním  kanalizačních přípojek pro objekty 
stávajícího rodinného domu č.p. 42 v Dražejově na pozemku  p.č. dle KN st. 1 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic, dle sazebníku.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
10) Žádost o souhlas s uložením přeložky parovodu a  osazením nové napojovací šachty na 
pozemku  v majetku města Strakonice p.č. dle KN 626/2 v k.ú. Nové Strakonice   v souvislosti 
s přípravou a realizací stavby „Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice – 
přeložky inženýrských sítí – přeložka kolektoru“.  
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59,   
386 43 Strakonice.  
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Usnesení č. 4177/2010 (135/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením přeložky parovodu a s osazením nové napojovací šachty na pozemku  v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 626/2 v k.ú. Nové Strakonice   v souvislosti s přípravou a realizací stavby 
„Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice – přeložky inženýrských sítí – přeložka 
kolektoru“, dle sazebníku.          
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
11) Nízkoprahové centrum pro mládež, Strakonice 
Usnesení č. 4178/2010 (135/2a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby „Nízkoprahové centrum pro mládež, 
Strakonice“ v otevřeném řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.   
II. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je výše nabídkové ceny. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
1. člen  PhDr. Ivana Říhová 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing.Haiser 
4. člen zástupce JHK 
5. člen p. Václav Šrámek 
hlas poradní: Mgr. Miroslava Nejdlová 
hlas poradní: zástupce Regionální rady ROP NUTS II Jihozápad 
 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
4. náhradník zástupce JHK 
5. náhradník p. Marie Žiláková 
IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné zakázky.  
 
12) Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu  ve Strakonicích  
Usnesení č. 4179/2010 (135/2a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky „Komunikační napojení průmyslové zóny                     
U Blatenského mostu ve Strakonicích“ v  zjednodušeném podlimitním  řízení dle  § 38  zákona 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění těmto dodavatelům: 

1. STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, oblast Střed, Pražská 313, 397 38 Písek 
2. ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice  
3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice 
4. Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy 
5. Casta  a.s., Pražská 467, 397 01 Písek 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na  realizaci stavby: „Komunikační napojení 
průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích“. 
III. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je výše nabídkové ceny. 
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IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
1. člen  Ing. Pavel Pavel 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing.Haiser 
4. člen zástupce JHK 
5. člen p. Václav Šrámek 
hlas poradní: Mgr. Miroslava Nejdlová 
hlas poradní: zástupce Regionální rady ROP NUTS II Jihozápad 
 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník PhDr. Ivana Říhová 
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
4. náhradník zástupce JHK 
5. náhradník p. Marie Žiláková 
V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné zakázky.  
 
13) Smlouva o převzetí práv a povinností ze stavebního povolení v souvislosti s realizací stavby: 
„intenzifikace ČOV  a doplnění kanalizace 
Usnesení č. 4180/2010 (135/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o převzetí práv a povinností ze stavebního povolení stavby: „Gravitační přivaděč 
Radošovice – Mutěnice“ ze dne 4. října 2006, č.j. ŽP/4938/I-2388/2006-MSk, s obcí Radošovice 
v souvislosti s realizací stavby: „Intenzifikace ČOV  a doplnění kanalizace.“ 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
14) Darovací smlouva o převodu projektové dokumentace v souvislosti s realizací stavby: 
„intenzifikace ČOV  a doplnění kanalizace 
Usnesení č. 4181/2010 (135/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy o převodu projektové dokumentace s obcí Radošovice na základě 
smlouvy o převzetí práv a povinností z stavebního povolení stavby: „Gravitační přivaděč Radošovice 
– Mutěnice“. Předmětem daru je projektová dokumentace ke stavebnímu povolení včetně dokladové 
části. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
15) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o zřízení věcného břemene 
v souvislosti s realizací stavby: „Intenzifikace ČOV  a doplnění kanalizace“ 
Usnesení č. 4182/2010 (135/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dále smlouvy o zřízení věcného 
břemene s obcí Radošovice ve prospěch města Strakonice  v souvislosti s realizací stavby: 
„Intenzifikace ČOV  a doplnění kanalizace“, přičemž věcné břemeno spočívá v povinnosti strpět 
umístění, provozování, opravy a údržbu stavby  „Gravitační přivaděč Radošovice – Mutěnice“. 
Předmětné smlouvy se týkají dotčených pozemků v majetku obce Radošovice. (97/2, 97/1, 194/1, 
1044/3, 96/23, 209/5, 209/2 vše k.ú Radošovice). 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětných smluv. 
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16) Smlouva o převzetí práv a povinností ze stavebního povolení v souvislosti s realizací stavby: 
„intenzifikace ČOV  a doplnění kanalizace 
Usnesení č. 4183/2010 (135/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o převzetí práv a povinností ze stavebního povolení stavby: „Mutěnice – 
odkanalizování obce“ ze dne 24. dubna 2006, č.j. ŽP/2465/I-2384/2006-MSk, s obcí Mutěnice 
v rozsahu: „Kanalizační stoka P“ v souvislosti s realizací stavby: „Intenzifikace ČOV  a doplnění 
kanalizace“. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
17) Darovací smlouva o převodu projektové dokumentace v souvislosti  s realizací stavby: 
„intenzifikace ČOV  a doplnění kanalizace“ 
Usnesení č. 4184/2010 (135/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy o převodu projektové dokumentace s obcí Mutěnice na základě 
smlouvy o převzetí práv a povinností ze stavebního povolení stavby: „Mutěnice – odkanalizování obce 
– kanalizační stoka P“. Předmětem daru je projektová dokumentace kanalizační stoky „P“  
ke stavebnímu povolení včetně dokladové části. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
18) Smlouva o o zřízení věcného břemene v souvislosti s realizací stavby: „Intenzifikace ČOV  a 
doplnění kanalizace 
Usnesení č. 4185/2010 (135/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o  zřízení věcného břemene v souvislosti s realizací stavby: „Intenzifikace ČOV  
a doplnění kanalizace“ a dále na základě uzavření smlouvy o převzetí práv a povinností ze stavebního 
povolení pro stavbu: „Mutěnice – odkanalizování obce – kanalizační stoka P“. Předmětné smlouvy se 
týkají dotčených pozemků v majetku společnosti ČZ a.s, Sluneční náměstí 2540/5, Praha 13 - 
Stodůlky (219/1 a 571/1 vše k.ú. Nové Strakonice), přičemž věcné břemeno spočívá v povinnosti 
strpět umístění, provozování, opravy a údržbu této stavby. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětných smluv. 
 
19) Výkon autorského dozoru v souvislosti s realizací stavby: „Intenzifikace ČOV  a doplnění 
kanalizace“ 
Žadatel: HYDROPROJEKT CZ, a.s. OZ České Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České 
Budějovice 
Usnesení č. 4186/2010 (135/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo v souvislosti s zhotovením projektové dokumentace 
stavby: „Intenzifikace ČOV  a doplnění kanalizace“. Předmětem dodatku č.1 je úprava článku 
týkajícího se výkonu autorského dozoru dle následujícího: Výkon autorského dozoru v rámci stavby: 
„Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“ obsahující stavby: Intenzifikace ČOV, Sběrač „E“, sběrač 
Radošovice, sběrač Dražejov, dle platného sazebníku UNIKA pro rok 2009 činí  celkovou finanční 
částku ve výši 1.324.000,- Kč bez DPH. Finanční částka je uvedena jako limitní. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č.1 k SOD. 
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20)  Smlouva o výpůjčce v souvislosti s realizací stavby: „Intenzifikace ČOV a doplnění 
kanalizace“ 
Usnesení č. 4187/2010 (135/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku pozemků p.č. dle KN 1190/17 a  p.č. 1165, vše v k.ú. Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce na pozemků p.č. dle KN 1190/17 a p.č.1165, vše v k.ú. Strakonice, 
po dobu 18 měsíců od zahájení  realizace stavby: „Intenzifikace ČOV  a doplnění kanalizace, 
Strakonice“ se sdružením „Strakonice – čisté město“, Evropská 1692/37, Praha 6, po uplynutí 
zákonem stanovené lhůty v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce. Smlouva bude obsahovat smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč/den za nedodržení termínu protokolárního předání vyklizených 
předmětných pozemků. Souhlas je vydáván pro mezideponii zeminy v souvislosti s realizací 
předmětné stavby a nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
13. Úvěr na zajištění financování akce ÚV Hajská – rekonstrukce a   modernizace /pevná úr. 
sazba/ 
Usnesení č. 4188/2010 (135/13) 
Rada města po projednání 
I. Ruší 
na základě ustanovení § 84 odst. 2) písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  a  
v souladu se Zadávací dokumentací bodem 8.1. výběrové řízení na veřejnou zakázku evidenční číslo 
IS VZ US: 60040989 -  „Poskytnutí služeb – pevná úroková sazba - úvěr na zajištění financování akce 
ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace“.  
 
14. Výběr peněžního ústavu na „ Poskytnutí služeb - úvěr na zajištění financování  akce ÚV 
Hajská – rekonstrukce a modernizace“ /pohyblivá úroková sazba/ 
Usnesení č. 4189/2010 (135/14) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
výsledek hodnocení veřejné zakázky evidenční číslo IS VZ US:60040990  k výběru peněžního ústavu 
na  Poskytnutí služeb – pohyblivá úroková sazba - úvěr na zajištění financování akce ÚV Hajská – 
rekonstrukce a modernizace“ 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o úvěru s Československou obchodní bankou, a.s., pobočka – retailová 
klientela, malé a  střední podniky, Lidická 514, 386 01 Strakonice, IČ 00001350, na poskytnutí služeb 
– pohyblivá úroková sazba - úvěr na zajištění financování akce ÚV Hajská – rekonstrukce a 
modernizace“ ,s použitím pohyblivé úrokové sazby 3M PRIBORu + pevné odchylky 1, 45 % p.a.  
 
15. Projekt „Kniha fotografií - Strakonice v proměnách času“- spolufinancování projektu 
z prostředků města  
Usnesení č. 4190/2010 (135/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádostí o granty z Grantového programu Jihočeského kraje, Prioritní oblast – Cestovní 
ruch, kulturní a přírodní atraktivity, Produkty a služby v cestovním ruchu  na projekt „Kniha fotografií 
- Strakonice v proměnách času“ (aneb Strakonice po sametové revoluci). 
II. Souhlasí  
v případě získání grantů z výše uvedeného grantového programu s vyčleněním finančních prostředků 
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2010 na spolufinancování realizace projektu 
„Kniha fotografií - Strakonice v proměnách času“ (aneb Strakonice po sametové revoluci). 
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16. Smlouva o spolupráci /Cyklostezka Volyňka/ 
Usnesení č. 4191/2010 (135/16) 
Rada města po projednání 
I.  Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi městy: Volyně, Vimperk, Strakonice 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění.  
 
17. Integrovaný plán rozvoje města Strakonice - zápis z 11. jednání Řídícího výboru IPRM 
Strakonice   
Usnesení č. 4192/2010 (135/17) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 11. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice ze dne 15. března 2010  
II. Schvaluje 
soulad předloženého projektového záměru „Sám sobě manažerem – self-management jako nástroj 
zvyšování institucionální kapacity a efektivnosti MěÚ Strakonice“ s cíli IPRM Strakonice. 
Předkladatelem projektu je město Strakonice. Uvedený projektový záměr bude předložen v rámci 
Výzvy č. 57 k předkládání žádostí o dotace do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, 
Prioritní osa 4 – Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence), Oblast podpory 4.1 – Posilování 
institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy 
                      
18. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 4193/2010 (135/19) 
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 
a)  19. března 2010 – živá hudba – Pohoda – music band Vimperk, Maturitní ples, M ěDK 
Strakonice – pořádá Nadační fond VOŠ a SPŠ, Volyně – od 22:00 do 03:00 hodin následujícího dne.  
 
19. Program „Podpora benefičních akcí neziskových organizací“  
Usnesení č. 4194/2010 (135/18) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
podporu benefiční akce sdružení Na kolečkách dne 2. dubna formou slevy na nájmu  Kulturního domu 
Strakonice ve výši 14.000 Kč. 
                      
20. Mimořádná odměna  /řed. Šmidingerovy knihovny/ 
Usnesení č. 4195/2010 (135/19) 
Rada města po projednání 
I. Vyslovila 
poděkování Mgr. Ivaně Parkosové,  ředitelce Šmidingerovy knihovny, za práci odvedenou při řízení 
knihovny ve Strakonicích a jejího  rozvoje. 
II. Schvaluje 
mimořádnou odměnu u příležitosti ukončení výkonu funkce dle přílohy, která je uložena na 
personálním oddělení.  
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                        Ing. Pavel Pavel 
         starosta                    místostarosta                           
 


