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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 
z  152. jednání Rady města Strakonice 

konaného 30. července 2014 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM 
Mgr. Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel – místostarosta  
PhDr. Říhová – místostarostka 
RM: Ing. Joza, Mgr. Samec, Mgr. Pavelka 
Ing. Tůma – tajemník 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka 
PhDr. Kotlíková – PR 

Omluveni:   Mgr. Cháberová 
 
Program:  
1. Majetkové záležitosti 
                        Usnesení č.4173/2014 – 4174/2014 
2. Rozpočtová opatření č. 77 – 84  

         Usnesení č.4175/2014 
 
152. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:40 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 
1. Majetkové záležitosti 
Projednání výše uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1) Otevřené podlimitní řízení v souvislosti s dodavatelem stavby „Stavební úpravy ulice 
Mlýnská, Hradební a Ellerova, Strakonice“ 
Usnesení č. 4173/2014 (152/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením otevřeného podlimitního řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby: „Stavební úpravy ulice 
Mlýnská, Hradební a Ellerova, Strakonice“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností 
ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice za celkovou cenu díla 9.999.999,05 Kč 
bez DPH, tj. 12.099.998,85 Kč včetně DPH, termín plnění do 19.12.2014. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem společností ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 
Strakonice na realizaci stavby „Stavební úpravy ulice Mlýnská, Hradební a Ellerova, 
Strakonice“ za celkovou cenu díla 9.999.999,05 Kč bez DPH, tj. 12.099.998,85 Kč včetně 
DPH, termín plnění do 19.12.2014. 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
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2) Parkování v souvislosti s realizací stavby „Stavební úpravy komunikací v ulicích 
Mlýnská, Hradební a Ellerova, Strakonice“ 
Usnesení č. 4174/2014 (152/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s bezplatným parkováním na parkovišti na pozemku p.č. 1315/1 k.ú. Strakonice (parkoviště 
pod nemocnicí)  pro obyvatele domů ul. Lidická č.p. 1082, ul. Mlýnská č.p. 1083, 1084, 1085, 
1086, 1087, 1088, 1089, 1063 a ul. Hradební č.p. 329 po dobu realizace stavby „Stavební 
úpravy komunikací v ulicích Mlýnská, Hradební a Ellerova, Strakonice“. Parkování bude 
umožněno formou parkovací karty, kterou bude vydávat finanční odbor MěÚ Strakonice po 
předložení občanského průkazu  a technického průkazu vozidla. 
 
2. Rozpočtová opatření č. 77 – 84  
Usnesení č. 4175/2014 (152/2)  
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje  
RO  č. 77  Změna rozpisu rozpočtu  
Tímto rozpočtovým opatřením nedochází ke změně částky ani účelu poskytnutých prostředků, 
dochází pouze k přesunům v rámci daného odboru 
 
odbor Ú čel org. paragraf  položka  částka 
            
ŠCR ZŠ F.L. Čelakovského – přísp. na dopravu na turnaj vybíjené 1320 3113 5331 4 000 
  přesun z položky sport - transfery 214 3429 5229 -4 000 
   
 ZŠ Krále J. z Poděbrad – transfer na oslavy 50 let založení 1322 3113 5331 20 000 
  přesun z položky významné akce 204 3399 5169 -20 000 
      
Maj ZŠ Povážská – autobusová zastávka u ZŠ  778 2221 6121 159 000 
 ZŠ Povážská – právní a poradenské služby 778 3113 5169 4 000 
 přesun z položky ZŠ Povážská - stavba 778 3113 6121 - 163 000 
  
Rozvoj Sochařské dílo J. Režný - nasvícení sochy 294 3326 6121 83 000 
 přesun z položky sochařské dílo – umělecká díla 294 3326 6127 - 83 000 
RO  č. 78  ve výši  105 000,- Kč 
Neinvestiční dotace ze SR pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko Strakonice 
na zajištění projektů „XXI. Mezinárodní dudácky festival Strakonice“ (100 000,- Kč) a 
Skupovy Strakonice (5 000,- Kč). 
RO  č. 79  ve výši  36 400,- Kč  
Neinvestiční grant z Jihočeského kraje na realizaci projektu „Strakonická šifra“. 
RO  č. 80  ve výši  40 000,- Kč  
Neinvestiční grant z Jihočeského kraje na zajištění projektu „Úpravy v hasičské zbrojnici a 
dovybavení zásahovou výstrojí“. 
RO  č. 81  ve výši  120 301,61 Kč  
Dotace ze SR na úhradu úroků z úvěru na akci ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace. 
RO  č. 82  ve výši  1 564 168,19 Kč 
Dotace ze SR na dokončení akce „Stavební úpravy budov Městského úřadu Strakonice – I. 
etapa“. 
RO  č. 83  ve výši  16 800,-  Kč  
Finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na výsadbu melioračních a 
zpevňujících dřevin. 
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RO  č. 84  ve výši  228 435,- Kč  
Finanční příspěvek úřadu práce na úhradu mzdových nákladů zaměstnance na veřejně 
prospěšné práce, pracovnice infocentra pro seniory a mentora na zaškolování uchazeče o 
zaměstnání včetně pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění. 
I.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 77 - 84  provést. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys        PhDr. Ivana Říhová       
            starosta                místostarostka   
 


