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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 136. jednání Rady města Strakonice 

konaného 31. 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  
PhDr. Kotlíková - PR 
Miroslava Havrdová - zapisovatelka 

 
Omluveni:   MUDr. Chod    

    
    
    
Program: 
 
1. MěÚSS:  A/Ubytování v AD 

            Usnesení č. 4196/2010 
  B/ Prodloužení ubytování v AD 

            Usnesení č. 4197/2010 
2.Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení - stacionární kontejnery 

            Usnesení č. 4198/2010 
3.TS:  A/ Rekonstrukce objektu Společenství s částí ve vlastnictví města (ul. Mládežnická 1228) 

            Usnesení č. 4199/2010 
B/ Rekonstrukce objektu Společenství s částí ve vlastnictví města (ul. P. Bezruče 287) 

               Usnesení č. 4200/2010 
 C/ Bytové záležitosti 
                     Usnesení č. 4201/2010 – 4203/2010 
4. Zápis z 3. jednání komise pro sport 

            Usnesení č. 4204/2010             
5. Projekt „Zlepšení stavu v garážích hasičské zbrojnice Strakonice“ - spolufinancování projektu  

            Usnesení č. 4205/2010 
6. Užití znaku města Strakonice – publikace Přirozená plachost 

            Usnesení č. 4206/2010 
7. Úprava usnesení RM  č. 4194/2010 – sleva na nájmu pro benefiční akci sdružení Na Kolečkách  
                     Usnesení č. 4207/2010 
8. Majetkové záležitosti 
                     Usnesení č. 4208/2010 – 4229/2010 
9. Veřejná zakázka malého rozsahu „Herní a zahradní prvky dětského hřiště MŠ Stavbařů 
                     Usnesení č. 4230/2010 
10. Program „Podpora benefičních akcí neziskových organizací“ 
                     Usnesení č. 4231/2010 
11. Zápis z 40. jednání projektu Otavské plavby 
                     Usnesení č. 4232/2010 
12. Vyhodnocení smlouvy o zajištění MHD na území města Strakonice za rok 2009   
                                           Usnesení č. 4233/2010 
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13. Dodatek č. 3 - Licenční smlouva k ochranným známkám (Měšťanský pivovar Strakonice a.s.) 
                     Usnesení č. 4234/2010 
14. TJ Dražejov – poskytnutí finančního příspěvku  /ozvučovací souprava/  
                     Usnesení č. 4235/2010 
 
 
Zahájení:  
136. 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. MěÚSS:   
A/Ubytování v AD 
Usnesení č. 4196/2010 (137/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Vasila Irdzy v období od 5.3. do 31.5.2010 
s ubytováním v Azylovém domě pana Michala Irdzy v období od 8.3. do 31.5.2010 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 5.3. do 31.5.2010 (Vasil Irdza), na dobu od 8.3. do 31.5.2010 (Michal Irdza) 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smluv o poskytnutí služby sociální prevence 

             
B/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 4197/2010 (137/3) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Ladislava Matouška, paní Evy Pleskačové, pana 
Pavla Kadlece, paní Evy Sivákové na dobu určitou od 1.4.2010 do 31.5.2010 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na dobu 
určitou od 1.4.2010 do 31.5.2010 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence 

             
2.Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení - stacionární kontejnery 
Usnesení č. 4198/2010 (137/2) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních 
kontejnerů 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy  
 
3. TS: 
A/ Rekonstrukce objektu Společenství s částí ve vlastnictví města  (ul. Mládežnická 1228) 
Usnesení č. 4199/2010 (137/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zateplením objektu, výměnou oken a vchodových dveří, rekonstrukcemi ZTI, výtahu a balkonů 
v domě čp. 1228, ul. Mládežnická, Strakonice, a s navýšením částky do fondu oprav z důvodů úhrady 
úvěru, na výši cca 45,- Kč/m2.  
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V majetku MÚ se jedná o 2 byt. jednotky (8 oken a  2 balkónové stěny,  zateplení, rekonstrukci ZTI, 
výtahu,  1 balkonu a terasy ) s předběžným celkovým nákladem ve výši 500.000,- Kč. 
 
Celkové náklady spojené s rekonstrukcemi budou hrazeny úvěrem, který se splácí z prostředků fondu 
oprav Společenství. 
 
 
B/ Rekonstrukce objektu Společenství s částí ve vlastnictví města (ul. P. Bezruče 287) 
Usnesení č. 4200/2010 (137/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyasfaltováním dvora na pozemku SVJ a s výměnou oken a dveří vedoucích do společných prostor  
Společenství domu čp. 287, ul. P. Bezruče, Strakonice.  
V majetku MÚ se jedná o 1 byt. jednotku. 
Celkové náklady spojené s výměnou oken, dveří a vyasfaltování  dvora činí 170000,- Kč  a budou 
hrazeny z prostředků fondu oprav Společenství. 
 
C/ Bytové záležitosti 
1. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 4201/2010 (137/4) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 30.4.2010 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Anně Hanušové, Strakonice, č.b. 05  o velikosti 2+1 s příslušenstvím, I. kategorie 
ve 3.podlaží domu.         
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 30.4.2010, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
2. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 4202/2010 (137/4) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 30.4.2010 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Jindřichovi Mrázovi, Strakonice,           
č.b. 024  o velikosti 3+1  s příslušenstvím, I. kategorie v 6.patře domu.         
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 30.4.2010, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
3. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 4203/2010 (137/4) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 30.4.2010 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Věře Profantové, Strakonice,  č.b. 09 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, I. kategorie 
ve 3.podlaží domu.         
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 30.4.2010, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 



 4

4. Zápis z 3. jednání komise pro sport 
Usnesení č. 4204/2010 (136/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 3. jednání komise pro sport ze dne 16. 3. 2010. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce SK Cyklo-Macner Strakonice na uspořádání silničního cyklistického závodu – 14. ročník 
Velké ceny Cyklo-Macner ve Strakonicích dne 15. 5. 2010.  
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce SK Cyklo-Macner Strakonice na uspořádání cyklistického závodu horských kol – 19. roč-
ník Velké ceny Cyklo-Macner ve Strakonicích dne 20. 6. 2010.  
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce HC Strakonice, o. s., na uspořádání 2. ročníku dětského dne na Zimním stadionu ve Stra- 
konicích dne 1. 6. 2010.  
V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce SK Judo-1990 Strakonice na uspořádání Velké ceny města Strakonice v judu v katego-
riích mláďat, mladších a starších žáků a žákyň v Sokolovně Strakonice dne 5. 6. 2010.  
VI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce Junáku – svazu skautů a skautek ČR, středisku Švanda dudák Strakonice, na uspořádání 
všestranného závodu družin pro děti ve věku od 7 do 11 let v Novosedlech dne 8. 5. 2010.  
VII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.500,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce Klubu svazu civilní ochrany Strakonice 307-CO-1 na ceny pro vítězná družstva při 
krajském kole soutěže mladých záchranářů – Dokaž, že umíš na Plaveckém stadionu ve Strakonicích 
dne 7. 5. 2010.   
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.500,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce Potápěčům Strakonice, o. s., na uspořádání dětského dne na Plaveckém stadionu ve Stra-
konicích dne 1. 6. 2010.  
IX. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce Sdružení hasičů ČMS okresu Strakonice na uspořádání požární soutěže Otavský plamínek 
na ploše pod Hvězdou dne 8. 5. 2010.  
X. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč (na každý uvedený turnaj 1.000,- Kč) z finančních pro-
středků na jednorázové sportovní a volnočasové akce TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na uspořádání 
souboru turnajů v házené pro mládež v Házenkářské hale ve Strakonicích ve dnech 22. 4., 2. 5., 9. 5., 
13. 5., 5. 6. 2010.  
XI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.500,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce TJ ČZ Strakonice – oddílu orientačního běhu na uspořádání 7. ročníku závodu jihočes-
kého žebříčku v orientačním běhu pro mládež i dospělé v Truskovicích dne 2. 5. 2010.   
XII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce TJ Dražejov na ceny při tenisových turnajích ve čtyřhrách na tenisových kurtech TJ 
Dražejov a na Podskalí ve dnech 10. 4., 24. 4., 8. 5., 22. 5., 5. 6., 19. 6. 2010.  
XIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce TJ Fezko Strakonice – oddílu plaveckých sportů na uspořádání plaveckých závodů žactva  
a dorostu O zlatý fez na Plaveckém stadionu ve Strakonicích dne 5. 6. 2010.  
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XIV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce TJ Otava Strakonice na uspořádání 21. ročníku veřejných závodů ve vodním slalomu na 
Podskalí ve dnech 19. – 20. 6. 2010.  
 
5. Projekt „Zlepšení stavu v garážích hasičské zbrojnice Strakonice“ - spolufinancování 
projektu          
Usnesení č. 4205/2010 (136/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje na podporu jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí JČK na projekt „Zlepšení stavu v garážích hasičské zbrojnice Strakonice“.  
II. Souhlasí  
v případě získání grantu z výše uvedeného grantového programu s vyčleněním finančních prostředků 
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2010 na spolufinancování realizace projektu 
„Zlepšení stavu v garážích hasičské zbrojnice Strakonice“. 
 
6. Užití znaku města Strakonice – publikace Přirozená plachost 
Usnesení č. 4206/2010 (136/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice v publikaci kriminálních povídek ze Strakonic a okolí Přirozená 
plachost vydávaných Davidem Andrlíkem. 
 
7. Úprava usnesení RM  č. 4194/2010 – sleva na nájmu pro benefiční akci sdružení Na Kolečkách  
Usnesení č. 4207/2010 (136/10) 
Rada města po projednání 
I. Upravuje usnesení RM  č. 4194/2010 do následujícího znění: 
Schvaluje podporu benefiční akce sdružení Na kolečkách dne 2. dubna formou příspěvku na nájem 
v Kulturním domě Strakonice ve výši 14.000 Kč z kapitoly Zdravé město Strakonice. 
 
8. Majetkové záležitosti 
 
1) ČR – ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/4, Praha 2 – uzavření smlouvy o výpůjčce na 
pozemky p.č. 591/1 a p.č. 595/1 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 4208/2010 (136/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uzavřením  smlouvy o výpůjčce s ČR – ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/4, Praha 2, jejíž 
předmětem je výpůjčka pozemků od ČR – ÚZSVM , a to p.č. 591/1 o výměře 12 916 m2 a p.č. 595/1 o 
výměře 1 220 m2 v k.ú. Strakonice  na dobu určitou 1 rok od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2011.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce. 
 
2) Hrad Strakonice – pochozí terasa nad garážemi na III. nádvo ří. 
Usnesení č. 4209/2010 (136/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s doporučením komise a zadáním zakázky   „ Hrad Strakonice – pochozí terasa nad garážemi na III. 
nádvoří“ společnosti  Protom Strakonice s.r.o. Písecká 290, Strakonice , za  cenu 647 612,- Kč 
vč.DPH s termínem  dokončení do 30.6.2010 
II. Pověřuje 
starostu podpisem  předmětné smlouvy. 
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3)  Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví města 
Strakonice p.č. dle KN 589/1 v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti s novostavbou rodinného 
domu na pozemku  p.č. dle KN st. 4 v k.ú. Přední Ptákovice. 
Žadatel: Václav Jonáš, 386 01 Strakonice   
Usnesení č. 4210/2010 (136/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační a vodovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
589/1  v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti s novostavbou rodinného domu na pozemku  p.č. dle KN 
st. 4 v k.ú. Přední Ptákovice, dle sazebníku.          
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
4) Žádost o uzavření dodatku č. 2 k dohodě 09-203  o uložení inženýrských sítí do pozemku 
v majetku města Strakonice na akci: „Stavební úpravy – rekonstrukce NTL plynovodu a 
přípojek, ul. Mlýnská a sídliště 1. Máje, Strakonice“.  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
v zastoupení: Radka Bambulová, projekt. činnost ve výstavbě, Žižkova 66,  373 72 Lišov. 
Usnesení č. 4211/2010 (136/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 2 k dohodě 09-203 o uložení inženýrských sítí v souvislosti s přípravou stavby 
„Stavební úpravy – rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek, ul. Mlýnská a sídliště 1. Máje, 
Strakonice“, přičemž předmětem dodatku je rozšíření o uložení potrubí NTL plynovodu do  pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1285/1  v k.ú. Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu  podpisem dodatku č.2. 
 
5) Protihluková opatření – výměna oken v domech v Husově ulici 
Usnesení č. 4212/2010 (136/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s provedením akustických úprav (výměna oken) z důvodu snížení hluku z provozu na ulici Husova ve 
Strakonicích u domů čp. 194, 361, 380,425, 781, 782, 791, 792, 799, 800, 801, 802, 803. 
 
6) Pan  Roman  Klučka,  nájemce  NP  v budově  obč. vybavenosti  na  st. parcele č. 3615 s čp. 
304  v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 4213/2010 (136/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 15.1.2003 uzavřené mezi p. 
Romanem Klučkou, bytem Dubského 985, Strakonice a TJ SK Strakonice 1908 (město vstoupilo do 
právního postavení pronajímatele na základě darovací smlouvy), jehož předmětem bude: 
- zajištění provedení oplocení, vstupní brány  a vytvoření nového vchodu do b udovy klubu Music 
baru Na Křemelce 304, Strakonice  k   oddělení hřiště od prostor Music baru  Křemelka, s  tím, že 
výše uvedené práce zajistí nájemce NP p. Roman Klučka na své náklady. Proinvestované náklady 
nebudou nájemci odečítány z  nájemného za NP. Termín realizace do 31.8.2010. 
- závazek nájemce spočívající v  garantování zajištění pořádku na hřišti a přilehlé tribuně  po 
provedení oplocení a nového vstupu do budovy Music baru Na Křemelce ve Strakonicích, tak, aby 
nedocházelo k  dalším stížnostem.  V případě nedodržení bude toto považováno za porušení nájemní 
smlouvy.  
- zajištění provedení  osvětlení cesty podél tribuny v  areálu Na Křemelce směrem k  objektu čp. 304 a 
to na náklady nájemce NP p. Romana Klučky, podmínkou je zřízení samostatného elektroměru a 
úhrada spotřeby energie  na náklady nájemce.  
Celá akce bude probíhat po dohodě s   ředitelem STARZ MVDr. Duškem a pod jeho dohledem 
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Tyto souhlasy nenahrazují souhlasy stavebního úřadu.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
8) Žádost p. Petra Šitnera, Strakonice  
Usnesení č. 4214/2010 (136/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na uzavření dohody o postoupení práv a povinností  z uzavřené smlouvy o 
nájmu na pronájem NP o výměře 60,90 m2 v přízemí objektu Ellerova 988, Strakonice, z dosavadního 
nájemce p. Petra Šitnera na nového nájemce spol. MARK REKLAMA s.r.o..  
II. Souhlasí  
s uzavřením dohody o postoupení práv a povinností  z uzavřené smlouvy o nájmu na pronájem NP o 
výměře 60,90 m2 v přízemí objektu Ellerova 988, Strakonice, z dosavadního nájemce p. Petra Šitnera,  
Strakonice na nového nájemce spol. MARK REKLAMA s.r.o., se sídlem Ellerova 988, Strakonice.   
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody. 
 
9) Zveřejnění záměru na pronájem objektu čp. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích 
(obchodní dům Maják)  
Usnesení č. 4215/2010 (136/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem objektu č.p. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích se stav. parc. 
č. 168/1 a dvorem parc. č. 168/3, vše v k.ú. Strakonice (obchodní dům „Maják“).  
 
1) Ing. Peter Salák, Strakonice,  Renáta Davidová, Strakonice  – žádost o koupi, propůjčení, 
pronájem pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 4216/2010 (136/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem pozemku p.č. 33/2 v k.ú. Př. Ptákovice za následujících podmínek:  
- budoucí nájemce vyřeší vlastnický vztah k vybudovanému oplocení 
- pozemek bude v případě potřeby zpřístupněn SDH Př. Ptákovice  
- v případě potřeby využití pozemku městem Strakonice budoucí nájemce předmětný plot odstraní  
 
2) ČR – ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/4, Praha 2 – uzavření smlouvy o výpůjčce 
pozemku p.č. 46/7 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 4217/2010 (136/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uzavřením  smlouvy o výpůjčce s ČR – ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/4, Praha 2, jejíž 
předmětem je bezúplatná výpůjčka pozemku od ČR – ÚZSVM, a to p.č. 46/7 na dobu určitou  od 
1.4.2010 do 31. 3. 2011 z důvodu údržby zeleně a umístění informační tabule stavby „ Rekonstrukce 
Velkého náměstí, Strakonice“ o rozměrech 3 m (šířka)  x 2 m (výška), 1 m nad zemí.   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce. 
 
3) Návrh organizace STARZ  Strakonice – bufety v areálu Plaveckého stadionu Strakonice  
Usnesení č. 4218/2010 (136/5a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci, týkající se ukončení nájmu bufetů v areálu Plaveckého stadionu Strakonice, jejichž 
nájemcem byl pan Jaroslav Bartůněk, který zemřel a pozůstalí po p. Bartůňkovi nemají zájem                   
o přechod nájmu bufetů na rodinné příslušníky.  
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II. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem níže uvedených  bufetů v areálu Plaveckého stadionu,                    
Na Křemelce 305,  Strakonice 
- bufet v krytém areálu – 10 měsíců v kalendářním roce – výměra 34 m2 
- bufet v letním areálu – 5 měsíců v kalendářním roce – výměra 100 m2. 
 
4) Otevřené podlimitní řízení dle zákona 137/2006 Sb. veřejné zakázky na zhotovitele stavby: 
„Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského“  
Usnesení č. 4219/2010 (136/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyloučením uchazeče č. 7 – Casta a.s., Pražská 467, 397 01 Písek, IČ: 25170058. Důvodem 
vyloučení je, že uchazeč č. 7 nedoložil zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny v požadované 
lhůtě . 
II. Souhlasí 
s vyhodnocením zadávacího řízení dle § 21 odst.1 písm.a) dle zák. 137/2006 Sb., v platném znění, – 
otevřené podlimitní řízení na realizaci stavby veřejné zakázky: „Revitalizace veřejných prostranství 
v ulici Čelakovského“.  
Pořadí firem, cena bez  DPH a cena včetně DPH: 
 

1. SaM silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 
Česká Lípa, odštěpený závod  
České Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01 
České Budějovice, IČ: 25018094 

    6 888 928,21 Kč     8 266 713,86 Kč 

2. PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 
47 Strakonice, IČ: 47239743 

    6 889 608,00 Kč     8 267 530,00 Kč 

3. STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 
Praha 5, Odštěpný závod České Budějovice: 
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice, 
IČ: 60838744 

    6 974 446,76 Kč     8 369 336,11 Kč 

4. 
 
 

SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 
495/58, 370 04 České,                
IČ: 48035599 

    7 489 689,00 Kč     8 987 626,80 Kč 

5. EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, 
závod České Budějovice: Planá 72, 370 01 České 
Budějovice,  
IČ: 45274924 
 

    7 788 741,82 Kč     9 346 490,18 Kč 

6. STAVBY a.s., Táborská 1148, 251 01 Říčany/ U 
Michelského lesa 1267, 140 00 Praha 4,            
IČ: 49973215 
 

    7 901 158,96 Kč     9 481 390,75 Kč 

7. ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 
Strakonice,  
IČ: 26018055   

    7 950 000,00 Kč     9 540 000,00 Kč 

8. Stavební firma UNIKO spol. s r.o. a REVIS – 
Praha, spol. s r.o., Jírovcova 13, 370 01 České 
Budějovice (UNIKO), Výpadová 317/19, 153 00 
Praha 5 Radotín,                             IČ: 14499118, 
41190114 

    8 256 428,00 Kč     9 907 714,00 Kč 
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9. Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 
Nýrsko ,            
IČ: 64834042 

    8 485 786,00 Kč   10 182 943,00 Kč 

10. Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 
25 Třeboň,  
IČ: 47239328 

    8 596 251,00 Kč   10 315 501,00 Kč 

11. JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební 
společnost, a.s., Písecká 893, 386 24 Strakonice, 
IČ: 62509641 

    8 859 214,00 Kč   10 631 057,00 Kč 

12. PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 
Strakonice,  
IČ: 43841252 

    8 876 701,00 Kč   10 652 041,00 Kč 

13. MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká 
republika, a.s., Na Pankráci 1683/127, 14000 
Praha 4, IČ: 25138189 

    8 919 201,00 Kč   10 703 041,20 Kč 

14. Stavební společnost Šlehofer, s.r.o., Prvomájová 
2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín, IČ: 27146324 

    14 914 175,54 Kč   17 897 010,65 Kč 

III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem: SaM silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, 
odštěpený závod, České Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice, IČ: 25018094, na 
realizaci stavby „Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského“, za cenu  8 266 713,86 Kč 
včetně DPH, s termínem dokončení díla do 10.8.2010.  
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
5) Stánek „Prodejna ovoce a zeleniny“ pod nemocnicí 
Usnesení č. 4220/2010 (136/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
že stavebnímu úřadu bude ohledně stavby stánku „Prodejna ovoce a zeleniny“ na pozemku parc.č. st. 
4185 (pův. 1315/1) v  kat. území Strakonice sděleno, že stavba byla realizovaná v  době, kdy město 
Strakonice nebylo vlastníkem pozemku, a proto město Strakonice jako současný vlastník pozemku 
nemůže sdělit, zda stavba byla realizovaná se souhlasem vlastníka pozemku  
II. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem pozemku pod stavbou stánku „Prodejna ovoce a zeleniny“, tzn. 
pozemku parc.č. st. 4185 (pův. 1315/1) v  kat. území Strakonice  
III. Souhlasí   
s uzavřením nájemní smlouvy s  paní Beátou Jiranovou, jejímž předmětem bude pozemek pod stavbou 
stánku „Prodejna ovoce a zeleniny“ parc.č. st. 4185  v kat. území Strakonice za  úplatu ve výši 2.000,- 
Kč měsíčně, a to v  případě, že se v  zákonem stanovené lhůtě nepřihlásí  jiný zájemce. 
Uzavření nájemní smlouvy je podmíněno uzavřením smlouvy o předkupním právu ke  stavbě stánku 
ve prospěch města Strakonice. 
IV. Pověřuje 
starostu města uzavřením a podpisem nájemní smlouvy. 
V. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením předkupního práva jako práva věcného na stavbu stánku „Prodejna ovoce a 
zeleniny“ na pozemku parc.č. st. 4185 (pův. 1315/1) v  kat. území Strakonice, a to za následujících 
podmínek: 
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- pro případ jakéhokoli zcizení stavby či podílu na stavbě (prodej, dar, ….) se vlastník stavby 
zavazuje, že ji nabídne ke koupi městu Strakonice za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku 
ke dni doručení nabídky   
- na dobu neurčitou 
- sjednáno bezplatně.  
 
6) E.ON. Distribuce, a.s. – úhrada za zřízení věcného břemene  
Usnesení č. 4221/2010 (136/5a) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
část usnesení č. 3653/RM/2009 ze dne 14.10.2009, a to v části, která řeší termín úhrady za zřízení 
věcného břemene. 
II. Souhlasí 
že úhrada za zřízení věcného břemena se společností E.ON. Distribuce, a.s. o uložení inženýrských sítí 
bude uhrazena  po vkladu práva odpovídajícího věcnému břemenu do katastru, a to na základě faktury 
vystavené do 30 dnů od doručení smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
s vyznačenou schvalovací doložkou z katastrálního úřadu – splatnost faktury 21 dnů.  
 
1) MŠ Stavbařů č.p.213 – rozšíření dětského hřiště   
Usnesení č. 4222/2010 (136/5b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s doporučením komise a zadáním zakázky   „MŠ Stavbařů 213 – rozšíření dětského hřiště hřiště „  
společnosti  Salvete  s.r.o. Písecká 520, Strakonice , za  cenu 739 662,- Kč vč.DPH. s termínem  
dokončení do  10.5.2010. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem  předmětné smlouvy. 
 
1) Bezbariérový podchod pod železniční tratí ve Strakonicích 
Usnesení č. 4223/2010 (137/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přímým zadáním projektové dokumentace ke stavebnímu řízení: „Bezbariérový podchod pod 
železniční tratí ve Strakonicích“ společnosti SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 za 
celkovou cenu díla 1.066.716,- Kč včetně DPH.  
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
2) Záměr na pronájem NP v areálu čp. 772 v ul. Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích  
Usnesení č. 4224/2010 (137/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem místnosti o výměře 9 m2, nacházející se v přízemí administrativní 
budovy (rohová místnost) v objektu čp. 772 v ul. Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích, WC je společné 
s dalšími nájemci v administrativní budově.  
 
3)  Provedení zadavatelské činnosti na pojištění majetku a odpovědnosti města Strakonice  
Usnesení č. 4225/2010 (137/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením mandátní smlouvy s firmou RECTE.CZ s.r.o. se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 
Matiční 730/3 za cenu 70.000 Kč včetně DPH.,  kdy předmětem této smlouvy bude kompletní 
provedení zadavatelské činnosti na pojištění majetku a  odpovědnosti města Strakonice  na dobu  
neurčitou  od 1. 1. 2011 podle  zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.   
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II. Pověřuje  
starostu města podpisem mandátní smlouvy. 
 
4) Vyhodnocení nabídek na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
Usnesení č. 4226/2010 (137/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením nabídek na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na odkup dřevní hmoty, s panem Radkem Kubernou, Pracejovice,386 01 
Strakonice, za cenu 310.560,- Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
5) Dům dětí a mládeže Strakonice, Na Ohradě 417, Strakonice, Mgr. Iva Šrámková – žádost o 
pronájem pozemku  
Usnesení č. 4227/2010 (137/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájem části pozemku p.č.  555/1 v k.ú. Strakonice o výměře  cca 2.000 m2 – dopravní hřiště 
v areálu základní školy Poděbradova, za cenu 1.000,- Kč ročně Domu dětí a mládeže, Na Ohradě 417, 
Strakonice, zastoupené paní Mgr. Ivou Šrámkovou, ředitelkou DDM, za účelem zajišťování výuky 
dopravní výchovy pro třídy základních škol strakonického regionu.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Miloslav Žák, Strakonice – žádost o podnájem třetí osobě 
Usnesení č. 4228/2010 (137/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s podnájmem třetí osobě, týkající se nájemní smlouvy číslo 00-109, uzavřené mezi Městem Strakonice 
a panem Miloslavem Žákem, Strakonice dne 2.8.2000. Podnájem třetí osobě bude pro Technické 
služby Strakonice s.r.o., Raisova 274, Strakonice o d 1. dubna 2010. 
 
7) Jednání majetkové komise - docházka členů 
Usnesení č. 4229/2010 (137/4) 
Rada města po projednání 
I. Odvolává 
členy majetkové komise pana Václava Kozáka, Strakonice a pana Ing. Zdeňka  Raffela, Strakonice,  
kteří se nezúčastňují  jejích  jednání. 
II. Ukládá 
kanceláři tajemníka sdělit předmětné usnesení odvolaným členům 
 
9. Veřejná zakázka malého rozsahu na provedení stavby „Herní a zahradní prvky dětského 
hřiště MŚ Stavbařů 
Usnesení č. 4230/2010 (136/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu na základě záznamu o posouzení a hodnocení 
nabídek na provedení stavby „Herní a zahradní prvky dětského hřiště MŠ Stavbařů“. Nejvýhodnější 
nabídka byla podána firmou FLORA SERVIS Lubomír Straka, Brno, Faměrovo náměstí 29, 618 00 za 
celkovou cenu díla 1.094.839 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje  
starostu města k podpisu smlouvy o dílo v předloženém znění. 
             



 12 

10. Program „Podpora benefičních akcí neziskových organizací“ 
Usnesení č. 4231/2010 (136/10) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
Pravidla programu Podpora benefičních akcí neziskových organizací a vyhlášení tohoto programu 
v roce 2010. 
II. Ukládá   
Mgr. Michalovi Novotnému zajištění vyhlášení výše uvedeného programu 
III. Jmenuje   
hodnotící komisi pro první kolo podání žádostí o podpory benefičních akcí ve složení: 

 
11. Zápis z 40. jednání projektu Otavské plavby 
Usnesení č. 4232/2010 (137/6) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
zápis z 40. jednání projektu Otavské plavby ze dne 11.3. 2010 
                      
12. Vyhodnocení smlouvy o zajištění MHD na území města Strakonice za rok 2009    
Usnesení č. 4233/2010 (137/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
ztrátový provoz MHD Strakonice, a to ztrátu ve výši 177 883,- Kč 
II. Souhlasí 

a. s úhradou ztráty ve výši 177 883,- Kč 
b. s doplatkem minimálního provozního zisku ve výši 2% skutečných provozních nákladů,  tj. 

112 500,- Kč 
                               
13. Dodatek č. 3 - Licenční smlouva k ochranným známkám (Měšťanský pivovar Strakonice 
a.s.) 
Usnesení č. 4234/2010  
Rada města po projednání 
I.Souhlasí  
s uzavřením Dodatku č. 3 – Licenční smlouvy k ochranným známkám, uzavřené mezi městem 
Strakonice a Měšťanským pivovarem Strakonice a.s./redesignace logotypů  apod./ 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku. 
                      
14. TJ Dražejov – poskytnutí finančního příspěvku /ozvučovací souprava/   
Usnesení č. 4235/2010  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,-Kč na ozvučovací soupravu pro TJ Dražejov. Bude 
hrazeno z Příspěvku na sport a ostatní volnočasové aktivity. 
                      
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                        Ing. Pavel Pavel 
         starosta                    místostarosta                           
 

Jméno Jméno náhradníka 
PhDr. Ivana Říhová Ing. Pavel Vondrys 
Mgr. Lenka Vysoká Šárka Vávrová 
Mgr. Michal Novotný PhDr. Marie Kotlíková 
Ing. Libuše Řeřábková Eva Janochová 
Ing. Jaroslav Brůžek Ing. Miroslav Šobr 


