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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 146. jednání Rady města Strakonice 

konaného 21. července 2010 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     7 členů RM :  
Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel – místostarosta 
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové RM: Mgr. Parkosová, pí Žiláková, MUDr. Chod, Ing. Vlasák 
Ing. Tůma - tajemník  
Mgr. Malotová – PR 
Miroslava Havrdová - zapisovatelka 

 
Omluveni:     

 
 

Program: 
 
1. Platový výměr ředitelky Mateřské školy Strakonice, A.B.Svojsíka 892 
             Usnesení č. 4553/2010 
2. Informace o  řešení stavu dluhu slečny Miroslavy Traxmandlové 
            Usnesení č. 4554/2010 
3. Odměna ředitelky MŠ A.B. Svojsíka 
            Usnesení č. 4555/2010 
4. MěÚSS - prodloužení ubytování v AD 

            Usnesení č. 4556/2010 
5. Projekt „Sám sobě manažerem - Self-management jako nástroj zvyšování institucionální kapacity  
a efektivnosti MěÚ Strakonice“ - realizace projektu a jeho spolufinancování z prostředků města  
Strakonice  

            Usnesení č. 4557/2010 
6. Zápis z 1. jednání Komise školství 

            Usnesení č. 4558/2010 
7. TS Areál Heydukova 321 - Pavel Jílek – TRUCK Servis s.r.o.-Komplexní návrh na odkup areálu 

            Usnesení č. 4559/2010 
8. Zápis z 4. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 

            Usnesení č. 4560/2010 
9. Užití znaku města 

            Usnesení č. 4561/2010 
10. Majetkové záležitosti 

                Usnesení č. 4562/2010 – 4583/2010  
11. TS - vybudování lodžií v domě Společenství vlastníků bytových jednotek  s bytovou jednotkou ve 
vlastnictví města Strakonice 

            Usnesení č. 4584/2010             
12. Hrad – víceúčelový sál 

            Usnesení č. 4585/2010 
13. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 

                                 Usnesení č. 4586/2010 
14. Partnerský projekt v programu Grundtvig - realizace projektu a jeho částečné předfinancování  
z prostředků města Strakonice  

            Usnesení č. 4587/2010 
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15. Žádost MěKS o poskytnutí finančních prostředků na realizaci výstavy fotografií Dětského centra  
JčK ve Strakonicích 
            Usnesení č. 4588/2010   
16. Veřejná zakázka malého rozsahu na nákup zařízení a vybavení učebny pro vzdělávání v rámci 
projektu „Dva kroky k profesionální veřejné službě – projektový a procesní management“             

            Usnesení č. 4589/2010 
17. Klub Českého pohraničí – parkování aut delegátů VIII. sněmu KČP 

            Usnesení č. 4590/2010 
18. TJ Dražejov – finanční příspěvek 

            Usnesení č. 4591/2010 
 
Zahájení:  
146. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:40 v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. Platový výměr ředitelky Mateřské školy Strakonice, A.B.Svojsíka 892 
Usnesení č. 4553/2010 (146/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
platový výměr pro Bc. Janu Liškovou, ředitelku MŠ Strakonice, A.B.Svojsíka 892, který je 
samostatnou přílohou materiálu uloženou na odboru školství a cestovního ruchu. 
 
2. Informace o  řešení stavu dluhu slečny Miroslavy Traxmandlové 
Usnesení č. 4554/2010 (146/3) 
Rada města po projednání 
Bere na vědomí 
Informaci o řešení stavu dluhu slečny Miroslavy Traxmandlové  
 
3. Odměna ředitelky MŠ A.B. Svojsíka 
Usnesení č. 4555/2010 (146/4) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
udělení odměny ředitelce MŠ A.B. Svojsíka k ocenění pracovních zásluh při prvním skončení 
pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod dle přílohy uložené na odboru školství a 
cestovního ruchu. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 
4. MěÚSS - prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 4556/2010 (146/7)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě paní Evy Pleskačové, paní Evy Sivákové, paní Jitky 
Pánkové, pana Daniela Fibicha na dobu určitou od 1.8.2010 do 30.9.2010 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na dobu 
určitou od 1.8.2010 do 30.9.2010 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence 
 
5. Projekt „Sám sobě manažerem - Self-management jako nástroj zvyšování institucionální 
kapacity a efektivnosti MěÚ Strakonice“ - realizace projektu a jeho spolufinancování 
z prostředků města Strakonice  
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Usnesení č. 4557/2010 (146/10)  
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
výsledek schvalovacího procesu projektu Sám sobě manažerem - Self-management jako nástroj 
zvyšování institucionální kapacity a efektivnosti MěÚ Strakonice z 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. 
II. Souhlasí 
s realizací tohoto projektu s předpokládaným rozpočtem ve výši 1 659 823 Kč a dále souhlasí 
s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu města na kofinancování tohoto projektu v částce 248 
974 Kč (tj. ve výši 15% rozpočtu projektu) v letech 2010 - 2012. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem nezbytných dokumentů a smluv, nutných k přijetí podpory z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
 
6. Zápis z 1. jednání Komise školství 
Usnesení č. 4558/2010 (146/8)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání Komise školství ze dne 20.5.2010. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s předloženým návrhem Obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 2/2010, kterou se 
stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Strakonice. 
 
7. TS Areál Heydukova 321 - Pavel Jílek – TRUCK Servis s.r.o.-Komplexní návrh na odkup 
areálu  
Usnesení č. 4559/2010 (146/6) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření dodatku č.1 nájemní Smlouvy o pronájmu  vodohospodářského majetku města Strakonice  
ze dne 26. 10. 2005 a dodatku č. 1 Smlouvy o správě a provozování vodohospodářského majetku  
ve společném-podílovém spoluvlastnictví města Strakonice a obcí Katovice, Mutěnice, Radošovice  
a Pracejovice ze dne 20. 12. 2005 s prodloužením na období o dalších 10 let tj. do roku 2025, 
s ohledem na výběrové řízení na poskytovatele úvěru  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem těchto dodatků smluv 
 
8. Zápis z 4. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
Usnesení č. 4560/2010 (146/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 4. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 8. července 2010. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku Sdružení zdravotně postižených ČR, Stavbařů 213, Strakonice ve výši  
Kč 12 000,- na zajištění kulturního programu akce XIII. Setkání ke dni seniorů.   
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku o.s. ADRA pobočce Strakonice  ve výši Kč 2 500,- na akci ADRA den pro 
děti, který se uskuteční  5. září 2010.    

IV. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku Volnočasovému klubu pro mládež Strakonice, Zvolenská 918, Strakonice na 
podporu kulturní akce Roztáhni křídla a leť konané 19. 6. 2010. 

V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku Ondřeji Fibichovi a Ivaně Řandové ve výši Kč 3 000,- na projekt spojený 
s putovní výstavou ke knize Nebe studánek II.  
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VI. Souhlasí 
s prezentací města na veletrhu cestovního ruchu Jihočeský kompas v Českých Budějovicích v termínu 
8. – 9. října 2010. 

VII. Souhlasí 
s prezentací města na veletrhu cestovního ruchu ITEP Plzeň  v termínu 21. – 23. 10. 2010.  

VIII. Souhlasí  
s prezentací města jedním videospotem na informačním multimediálním panelu města Písek na 
Velkém náměstí, který je realizován firmou DARUMA spol. s r.o., Zelinářská 10, Plzeň, pro období 
2010 – 2013 za celkovou cenu 30 000,- vč.  DPH. Proplacení bude rozděleno do období tří let.  
 
9. Užití znaku města 
Usnesení č. 4561/2010 (146/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice na všech propagačních předmětech a materiálech POSM pivního 
speciálu Otavský Zlaťák. 
II. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice při registraci ochranné známky Otavský Zlaťák přihlašovateli – 
Měšťanský pivovar, a.s. Strakonice. 
 
10. Majetkové záležitosti 
 
1) M-HAI PLUS s.r.o., Žerotínova 483, České Budějovice – žádost o prodloužení otevírací doby 
Usnesení č. 4562/2010 (146/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám číslo  06-224 a číslo 08-072  se společností M-HAI PLUS 
s.r.o., jejichž předmětem je prodloužení otevírací doby předzahrádek ze současných 20.00 hodin na 
21.30 hodin s tím, že všechny náležitosti technického rázu budou ukončeny nejpozději do 22.00 hod.  
 
2) Dohoda o předčasném užívání části stavby „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“- fáze 
B 
Usnesení č. 4563/2010 (146/5) 
Rada města v souvislosti se stavbou: „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“ 

I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o předčasném užívání části stavby „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“ 
– fáze B) Velké náměstí od křižovatky s ul. U Sv. Markéty po křižovatku s ul. Hrnčířská mezi městem 
Strakonice a mezi zhotovitelem EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, kontaktní adresa: 
závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice,  IČ: 45274924. Předčasné užívání bude 
do ukončení přejímek a kolaudace, nejpozději do 31.12.2011.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné Dohody o předčasném užívání části stavby „Rekonstrukce 
Velkého náměstí, Strakonice.“  
 
3) Dohoda o předčasném užívání dokončené stavby „Revitalizace veřejných prostranství v ulici 
Čelakovského“ 
Usnesení č. 4564/2010 (146/5) 
Rada města v souvislosti se stavbou: „Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského“ 

I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o předčasném užívání stavby „Revitalizace veřejných prostranství v ulici 
Čelakovského“ mezi městem Strakonice a mezi zhotovitelem SaM silnice a mosty a.s., Máchova 
1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094. Předčasné užívání bude do ukončení přejímek a kolaudace, 
nejpozději do 30.11.2010.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné Dohody o předčasném užívání části stavby „Revitalizace 
veřejných prostranství v ulici Čelakovského.“  
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4) Informace o objednávkách vystavených majetkovým odborem v období   od 1.4.2010 do 
30.6.2010 
Usnesení č. 4565/2010 (146/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o objednávkách vystavených majetkovým odborem v období od 1.4.2010 do 30.6.2010. 
 
5) Eva Eberlová, bytem Ellerova 988, Strakonice I – žádost o změnu smlouvy   o nájmu bytu 
Usnesení č. 4566/2010 (146/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o společném nájmu bytu, přičemž předmětem dohody je vznik společného nájmu 
k bytu č. 035, Ellerova 988,  Strakonice, pro p. Vladimíra Zahradníka. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
6) Vyhodnocení nabídek na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
Usnesení č. 4567/2010 (146/5) 
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, se společností Eva Jirsová – obchodní a lesotechnické 
služby, J. Malého 2274, 397 01 Písek, za cenu 51.653,- Kč + DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
7) Vzájemná výpůjčka pozemků mezi městem Strakonice a ČR - Povodí Vltavy, s.p., se sídlem 
Holečkova 106/8, Praha 5, z důvodu realizace staveb „Páteřní cyklostezka Strakonice“ a 
„Protipovod ňová ochrana města Strakonice“  
Usnesení č. 4568/2010 (146/5) 
Rada města v souvislosti s realizací staveb „Páteřní cyklostezka Strakonice“ a „Protipovodňová 
ochrana města Strakonice“  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku částí pozemků  p.č.1190/20, 1190/21, 1190/2, 
1208/11,1565,1292/6,st.760/2,849/1,787/3,1224/3,1224/1,1224/8,st.635,1340/11,1311/2,1314/2,1314/
6, 113/2, 118/4, 118/3, 118/2, 1190/29, 1190/17, 1169/1,1165 a 209/1,vše v k.ú.Strakonice,                     
p.č. 726/1, 726/8, 726/17, 714/6, 584/1, 582/2, 714/5, st.1/1, st.3/1, st. 4 a 714/6, vše v k.ú. Nové 
Strakonice, které jsou ve vlastnictví města, za části pozemků 1224/15, 1224/16, 1232/3, 1232/6, 
1340/1,1340/2,1340/43, 1340/46, st. 976, 1340/31,1340/37 a 1340/48, vše v k.ú. Strakonice, p.č. 
494/1, 494/4,496/1 a 606/4 vše v k.ú. Nové Strakonice, které jsou ve vlastnictví  ČR - Povodí Vltavy , 
s.p., v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci výše uvedených staveb (jedná se o pruh podél řeky v šíři 
cca 20 m - přesná výměra bude upřesněna podle záborového elaborátu ). 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o vzájemné výpůjčce částí pozemků p.č.1190/20, 1190/21, 1190/2, 1208/11, 
1565, 1292/6, st.760/2, 849/1, 787/3, 1224/3, 1224/1, 1224/8, st.635, 1340/11, 1311/2, 1314/2, 1314/6, 
113/2, 118/4, 118/3, 118/2, 1190/29, 1190/17, 1169/1, 1165 a 209/1, vše v k.ú. Strakonice,                      
p.č. 726/1, 726/8, 726/17, 714/6, 584/1, 582/2, 714/5, st.1/1, st.3/1, st. 4 a 714/6, vše v k.ú. Nové 
Strakonic, které jsou ve vlastnictví města za části pozemků 1224/15, 1224/16, 1232/3, 1232/6, 1340/1, 
1340/2, 1340/43, 1340/46, st. 976, 1340/31, 1340/37 a 1340/48, vše  v k.ú. Strakonice, p.č. 494/1, 
494/4, 496/1 a 606/4, vše  v k.ú. Nové Strakonice, které jsou ve vlastnictví  ČR - Povodí Vltavy , s.p.,  
na  dobu určitou, a to od doby nabytí právní moci stavebního povolení těchto  staveb až do doby po 
uplynutí 1 roku po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí o udělení kolaudačního souhlasu s 
předmětnou stavbou, v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci výše uvedených staveb (jedná se o pruh 
podél řeky v šíři cca 20 m - přesná výměra bude upřesněna podle záborového elaborátu). V průběhu 
realizace těchto staveb budou obě strany jednat o dořešení vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům 
v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci výše uvedených staveb (jedná se o pruh podél řeky v šíři cca 
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20 m - přesná výměra bude upřesněna podle záborového elaborátu),  s cílem uzavření odpovídajících 
smluv dle platných předpisů, nejpozději do 1 roku po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí o 
udělení kolaudačního souhlasu s příslušnou stavbou. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
8) Nájem pozemku p.č. 770/40 v k.ú. Strakonice  o výměře 29 m2 (pronajímatel – paní Marie 
Barabášová, Liberec –  podíl ¼,  paní Jana Mlíčková, Strakonice - podíl ¼,  paní Vlasta  
Slavová,  Písek - podíl ¼, a paní  Bohuslava Škopová, Strakonice - podíl ¼) 
Usnesení č. 4569/2010 (146/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy s pronajímatelem - spoluvlastníky pozemku p.č. 770/40 v  k.ú.  
Strakonice - paní  Marii Barabášovou,  Liberec (  podíl ¼),  paní Janou Mlíčkovou,  Strakonice (podíl 
¼), paní Vlastou  Slavovovou,  Písek (podíl ¼),  a  paní  Bohuslavou  Škopovou,   Strakonice (podíl 
¼) – na  pronájem   pozemku   p.č. 770/40   v k.ú.  Strakonice   o   výměře   29 m2   za  cenu   20,-
Kč/m2/rok v souladu s  Výměrem MF č. 01/2010, na dobu neurčitou od 1.8.2010 s 2-měsíční  
výpovědní lhůtou se splatností k 30.4. každého roku. Poměrná částka za rok 2010 ve výši 242,-Kč 
bude uhrazena do 1 měsíce ode dne podpisu nájemní smlouvy. 
II. Souhlasí  
s úhradou  za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 770/40 v k.ú. Strakonice o výměře 29 m2 za dobu od 
1.1.2007 do 31.7.2010, tj. celkem 2078,-Kč do 1 měsíce ode dne podpisu nájemní smlouvy. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem nájemní smlouvy. 
 
9) Martin Hoch, Dražejov , Strakonice – žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 1269/1 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic 
Usnesení č. 4570/2010 (146/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 1269/1 o výměře cca 155 m2 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce, jejíž předmětem je užívání části pozemku p.č. 1269/1 o výměře cca 
155 m2, v k.ú. Dražejov u Strakonic, s panem Martinem Hochem, bytem Dražejov , Strakonice, pokud 
se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru na výpůjčku nepřihlásí jiný zájemce. Smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou s 1 měsíční výpovědní lhůtou, s podmínkou údržby předmětné části pozemku p.č. 
1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic a dále s viditelným označením a zajištěním bezproblémového 
průchodu v obou stranách oplocení.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
10) Příprava odkanalizování obce Řepice - Průmyslová zóna Jelenka, Strakonice – kanalizační 
řad 
Usnesení č. 4571/2010 (146/5) 
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
v souvislosti s přípravou realizace odkanalizování obce Řepice provozovatele vodohospodářského 
majetku – Technické služby Strakonice, s.r.o., zajištěním realizace stavby: „Kanalizační řad – 
průmyslová zóna Jelenka, Strakonice“. Stavba bude realizována s technickou a časovou návazností na 
realizaci stavby: „Podprojekt č.5 – Sběrač E“ v rámci realizace stavby: „Intenzifikace ČOV                 
a doplnění kanalizace, Strakonice“. 
 
11) Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, Strakonice 
Usnesení č. 4572/2010 (146/5) 
Rada města po projednání 
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I. Rozhodla 
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby „Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, 
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. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby „Zateplení a 
výměna oken MŠ Šumavská, Strakonice“  

III. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
1. člen  PhDr. Ivana Říhová 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Miloš Haiser 
4. člen p. Michal Bezpalec 
5. člen p. Naděžda Tesařová 
6. člen p. Václav Šrámek 
7. člen zástupce Jihočeské hospodářské komory 
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 p. Jaroslav Houska 
5. náhradník Mgr. Jaroslava Cháberová 
6. náhradník p. Marie Žiláková 
7. náhradník zástupce Jihočeské hospodářské komory 
 
hlas poradní: Mgr. Miroslava Nejdlová, p. Gabriela Fošumová 
Dále bude přizván zástupce Státního fondu SFŽP ČR. 
IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné  
zakázky.  
 
12) Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice 
Usnesení č. 4573/2010 (146/5) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby „Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, 
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. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby „Zateplení a 
výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice.“  

III. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
1. člen  PhDr. Ivana Říhová 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Miloš Haiser 
4. člen p. Michal Bezpalec 
5. člen p. Mgr. Josef Mráz 
6. člen p. Václav Šrámek 
7. člen zástupce Jihočeské hospodářské komory 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
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4. náhradník p. Jaroslav Houska 
5. náhradník Ing. Jan Blahout 
6. náhradník p. Marie Žiláková 
7. náhradník zástupce Jihočeské hospodářské komory 
hlas poradní: Mgr. Miroslava Nejdlová,  p. Gabriela Fošumová 
Dále bude přizván zástupce Státního fondu SFŽP ČR. 
IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné  
zakázky.  

1) Smlouva o zřízení věcného břemene s Povodím Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5, 
v souvislosti se stavbou „Lávka u Strakonického hradu“ 
Usnesení č. 4574/2010 (146/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s Povodím Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5, 
přičemž předmětem věcného břemene je strpění a provozování lávky na části pozemků v majetku 
Povodí Vltavy s.p. a právo věcného břemene vstupu a vjezdu na část pozemků v majetku Povodí 
Vltavy s.p. za účelem zajišťování provozu,  údržby a oprav lávky, v rozsahu dle geometrického plánu 
č.1243-385/2009 vyhotoveného firmou Geotéka s.r.o., Bavorova 318, Strakonice. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou úplatu 10.000,- Kč bez DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
2)  Žádost o souhlas s opravou (výměnou) stávajících telekomunikačních kabelů spol. UPC 
Česká republika a.s, na pozemcích v majetku města Strakonice  p.č. dle KN 556/2, 533/5, 537/16, 
555/1, 558/39, 395/4, 563/37, 565/6, 565/8, 1503, 1502, 1501, 1500, st.1015/2, 565/11 a 565/24, vše  
v k.ú. Strakonice v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce sítě Strakonice II. etapa“ 
Žadatel:  UPC Česká republika a.s., Závišova 5, 140 00 Praha 4 
V zastoupení: AB one s.r.o.,  Anenská cesta 349, 261 01 Příbram 
Usnesení č. 4575/2010 (146/5) 
Rada města v souvislosti s realizací stavby Rekonstrukce sítě Strakonice II. etapa 
I. Souhlasí 
s uložením   optického kabelu UPC do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 556/2, 533/5, 
537/16, 555/1, 558/39, 395/4, 563/37, 565/6, 565/8, 1503, 1502, 1501, 1500, st.1015/2,565/11 a 
565/24, vše  v k.ú. Strakonice za následujících podmínek : 
1) Úprava povrchů bude provedena dle přílohy (Zvláštní užívání komunikace) 
2) Veškeré překládky optického kabelu, které budou vyvolány stavebními akcemi města 
Strakonice, budou provedeny vlastníkem optického kabelu na jeho náklady. 
3) Optický kabel vedený v rostlém terénu bude vložen do chráničky.  
4) Optický kabel  v rostlém terénu bude uložen v těsné blízkosti chodníkových obrub . 
5)  V celé trase optického kabelu budou přidány 2 ks barevně odlišených chrániček HDPE o 
rozměru 40/33 mm z důvodu možnosti protažení optických kabelů využívaných městem Strakonice.  
6) Poplatek za uložení optického kabelu do pozemků v majetku města Strakonice je celkem  
667m x 150 Kč/m = 100.050,- Kč vč. DPH. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o uložení inženýrských sítí.  
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Hrad Strakonice  - víceúčelový sál, ZUŠ – II. etapa  
Usnesení č. 4576/2010 (146/5) 
Rada města  v souvislosti s realizací stavby : „Hrad Strakonice  - víceúčelový sál  , ZUŠ – II. etapa“ 
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.2 ke smlouvě o dílo mezi městem Strakonice a sdružením Jihospol a.s.  – 
Protom Strakonice s.r.o., jehož předmětem je  navýšení ceny díla  z důvodu změny DPH  o částku  30 
267,- Kč na celkovou cenu díla  57 019 990,-Kč 
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II. Pověřuje  
starostu  podpisem  dodatku č. 2  ke  smlouvě. 
 
4) Záměr na pronájem nebytových prostorů 
Usnesení č. 4577/2010 (146/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
výpověď nájemní smlouvy podané spol. bfz – vzdělávací akademie s.r.o., se sídlem Provaznická 
425/16, Cheb  (nájemní smlouva na  pronájem NP v objektu Sportovní haly Strakonice) s tím, že 
výpověď byla podána 28.5.2010 a výpovědní lhůta končí tedy k 31.8.2010. 
II. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostorů o výměře 80 m2  v 1. poschodí budovy 
Sportovní haly, Máchova 1113, Strakonice, konkrétně se jedná o prostory vpravo od vchodu do 
budovy SH Strakonice.  
 
5) Revokace usnesení a záměr na pronájem nebytových prostorů 
Usnesení č. 4578/2010 (146/5) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení Rady města Strakonice č. 4365/2010 ze dne 19.52010  
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.  
 
6) Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice 
Usnesení č. 4579/2010 (146/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2010 – 75 na realizaci stavby „Rekonstrukce Velkého 
náměstí, Strakonice“ uzavřené dne 18.3.2010 mezi městem Strakonice a společností EUROVIA CS, 
a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924, přičemž předmětem tohoto dodatku bude kromě 
navýšení ceny díla za veřejné osvětlení o 214.800,- Kč včetně DPH (dle usnesení RM č. 4357/2010 ze 
dne 19.5.2010) následující : 

- prodloužení termínu realizace fáze A. a B. stavby o 6 dní, tzn. do 16.8.2010  
- souhlas s dodáváním Mrákotínské žuly nejen z lomu Mrákotín, ale i lomu Horní Dvorce a 

Panské Dubenky 
- navýšení ceny díla s ohledem na dílčí změnu konstrukce komunikace o částku 91.698 Kč bez 

DPH, tzn. 110.038,- Kč včetně DPH 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.  
 
7) Pověření k uzavírání „Veřejnoprávní smluv o umístění a povolení stavby“ – vrtané studny, 
septiky, domácí ČOV 
Usnesení č. 4580/2010 (146/5) 
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním Veřejnoprávních smluv o umístění a povolení stavby – 
„Vrtané studny“, „Septiky“ a „Domácí ČOV“ pro potřeby územního a stavebního řízení, a to v těch 
případech, kdy je město Strakonice účastník stavebního řízení z titulu majitele sousedního pozemku. 
 
9) Záměr na pronájem nebytových prostorů 
Usnesení č. 4581/2010 (146/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostorů v objektu U Mravenčí skály, Kosmonautů 
1266, Strakonice, konkrétně místnosti o výměře 28,10 m2 s přístupem ze zadního vchodu do objektu 
(původní nájemce POLIDON  Strakonice). 
 
10) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. pro odběrné místo ,,Márnice u kostela sv. 
Václava“. 
Usnesení č. 4582/2010 (146/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podepsáním smlouvy č. 700190959000010 s  E.ON Česká republika, a. s., o připojení k distribuční 
soustavě E.ON. pro odběrné místo - Márnice u kostela sv. Václava. 
II. Souhlasí 
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením, a to ve výši 5.000,- Kč s DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
11) Uvolněná bytová jednotka 3+1 č.b. 014 v domě č.p. 1229 ul. Mládežnická, Strakonice I 
Usnesení č. 4583/2010 (146/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přidělením bytové jednotky o velikosti 3+1 (69,40 m2), I. kategorie, č.b. 014 v domě č.p. 1229, ul. 
Mládežnická, Strakonice,  manželům Fialkovičovým s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení nájmu bytu vždy o jeden rok, a to po doložení 
trvání pracovního poměru u Nemocnice Strakonice, a.s..  
II. Pověřuje  
starostu  podpisem předmětné smlouvy 

 
11. TS - vybudování lodžií v domě Společenství vlastníků bytových jednotek  s bytovou 
jednotkou ve vlastnictví města Strakonice 
Usnesení č. 4584/2010 (146/18) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí 
s vybudováním lodžií v domě čp.1229, ul.Mládežnická, Strakonice a úhradou nákladů za vybudování 
lodžií v bytě v majetku města Strakonice v předpokládané výši do 140.000 Kč včetně DPH. Částka 
bude hrazena z rozpočtu na údržbu a opravy bytového fondu. 
 
12. Hrad – víceúčelový sál 
Usnesení č. 4585/2010 (146/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, aby od 1.8.2010 provozovatelem nově zrekonstruovaného objektu na hradě – budova bývalého 
pivovaru, dnes víceúčelový sál, galerijní sál, apod., bylo Městské kulturní středisko Strakonice. 
II. Souhlasí 
s navýšením počtu pracovníků od 1.9.2010 o jednoho pracovníka, který bude zajišťovat provoz ve 
výše uvedeném nově zrekonstruovaném objektu (správce, programový a organizační pracovník) 
v organizaci: Městské kulturní středisko Strakonice 
III. Souhlasí 
s navýšením finančních prostředků do rozpočtu pro rok 2011 pro organizaci: Městské kulturní 
středisko Strakonice  

• mzdové prostředky (včetně odvodů) na jednoho pracovníka od 1.1.2011 
• provozní náklady na provoz objektu bývalého pivovaru od 1.1.2011 

IV.Doporu čuje ZM 
schválit rozpočtové opatření 600.000,-Kč) na provozní náklady na výše uvedený objekt na období 
srpen – prosinec 2010 
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V. Ukládá 
finančnímu odboru provést doplnění zřizovací listiny o příslušné změny a předložit na nejbližší 
jednání RM a ZM (Městské kulturní středisko Strakonice) 
VI. Ukládá 
organizaci: Městské kulturní středisko Strakonice 
zpracovat dokumenty potřebné pro provoz výše uvedeného zařízení a předložit je ke schválení RM 
(provozní řád, ceník služeb, apod.) 
 
13. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 4586/2010 (146/12) 
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) od 22. července 2010 do 22. července 2011 – živá hudba – taneční večery, koncerty 
v restauraci Hradní sklípek, Zámek 50, Strakonice – pořádá Růžena Kůsová, Čejetice 103, 
Strakonice, nepravidelně ve dnech St, Pá a So od 22,00 hodin do 01,00 hodin následujícího dne. 
b) 23. a 30. července 2010 – živá hudba – koncert skupiny Flyingparties – plavecký areál Na 
Křemelce (prostor bufetu) – pořádá Kontakt bB, Strahov blok 1, Vaníčkova 7,  Praha 6  
– 23. 7. 2010 od 22,00 hodin do 01,00 hodin následujícího dne, 30. 7. 2010 od 22,00 hodin do 01,00 
hodin následujícího dne. 
c) 30. a 31. července 2010 – reprodukovaná hudba – diskotéka při sportovní akci – DJ Ladislav 
Králík – plavecký bazén Na Křemelce – pořádá TJ Fezko Strakonice, Pod Hradem 128, Strakonice, 
pořadatelskou službu zajišťuje oddíl vodního póla – Marek Fügner – 30. 7. 2010 od 22,00 hodin do 
04,00 hodin následujícího dne, 31. 7. 2010 od 22,00 hodin do 04,00 hodin následujícího dne. 
d) 30. července, 7. srpna a 4. září 2010 – živá hudba – koncerty studentských kapel - 30. 7. 2010 
koncert skupiny Levelon, Parewell divintation, The Rivers, 7. 8. 2010 koncert skupiny 
Fadžitulikistulán, JAM4U, 4. 9. 2010 koncert skupiny Levelon, Parewell divintation, The Rivers 
– Podskalí Ostrov – pořádá Michal Polata, Bezděkovská 371, Strakonice – 30. 7., 7. 8. a 4. 9. 2010 od 
22,00 hodin do 24,00 hodin. 
e) 20. a 21. srpna 2010 – živá hudba – The Argies(Arg), Hentai corporation, Beatles revival, 
Bajadéra Joy, 12° Bagpipers, Vees, Patheroye Roye, Možnost volby, Mrazák, Flyflyfly, UKA, 
Kusumám, Krvavý koleno – Hudební festival – Vodárenská 262 – venkovní prostor, Strakonice 
– pořádá Michal Štěpánek, Tisová 115, Strakonice, pořadatelskou službu zajišťuje Michal Štěpánek + 
10 osob – 20. 8. 2010 od 22,00 hodin do 02,00 hodin následujícího dne, 21. 8. od 22.00 hodin do 
02.00 hodin následujícího dne. 
 
14. Partnerský projekt v programu Grundtvig - realizace projektu a jeho částečné 
předfinancování  z prostředků města Strakonice  
Usnesení č. 4587/2010 (146/15)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
výsledek schvalovacího procesu partnerského projektu Skills for participation v programu Grundtvig. 
II. Souhlasí 
s realizací tohoto projektu s předpokládaným rozpočtem ve výši 14 800 € a dále souhlasí s vyčleněním 
finančních prostředků z rozpočtu města v letech 2010 –2012 na předfinancování 20% této částky 
(2.960 €). 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem nezbytných dokumentů a smluv, nutných k přijetí podpory z programu 
Grundtvig. 
 
15. Žádost MěKS o poskytnutí finančních prostředků na realizaci výstavy fotografií Dětského 
centra JčK  ve Strakonicích 
Usnesení č. 4588/2010 (146/16) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 15 000,- Městskému kulturnímu středisku, Mírová 831, 
Strakonice na realizaci výstavy o činnosti Dětského centra Jihočeského kraje ve Strakonicích 
z příspěvků na akce a projekty.   
 
16. Veřejná zakázka malého rozsahu na nákup zařízení a vybavení učebny pro vzdělávání 
v rámci projektu „Dva kroky k profesionální ve řejné službě – projektový a procesní 
management“              
Usnesení č. 4589/2010 (146/17) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek v rámci projektu „Dva kroky k profesionální veřejné službě – 
projektový a procesní management“ – část 2: Nákup zařízení a vybavení místnosti pro vzdělávání 
(financovaný z OP LZZ) 
II. Souhlasí 
s doporučením komise pro hodnocení nabídek  přidělit veřejnou zakázku  malého rozsahu na nákup 
zařízení a vybavení učebny pro vzdělávání firmě ORION Computer s.r.o., Na Ohradě 417, 386 01 
Strakonice, IČ: 26042223 
III. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o dílo na dodávku vybavení učebny pro vzdělávání s firmou ORION  Computer 
s.r.o., Na Ohradě 417, 386 01   Strakonice, IČO: 26042223  za cenu  573 552 Kč s DPH. 
IV.  Pověřuje  
starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou  ORION Computer s.r.o., Na Ohradě 417, 386 01 
Strakonice, IČ: 26042223 
 
17. Klub Českého pohraničí – parkování aut delegátů VIII. sn ěmu KČP 
Usnesení č. 4590/2010 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s parkováním aut delegátů VIII. sněmu KČP ve dnech  14. a 15.8.2010 na parkovišti v prostorách 
Městského úřadu. 

             
18. TJ Dražejov – finanční příspěvek 
Usnesení č. 4591/2010  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 50.000,-Kč na zabezpečení provozních nákladů spojených 
s údržbou a provozem sportovního areálu „Na Virtě“. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                           Ing. Pavel Pavel  
       starosta                   místostarosta 
                                                    
                               


