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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  162. jednání Rady města Strakonice 

konaného 15. října 2014 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     5 členů RM 
Mgr. Ing. Vondrys – starosta  
PhDr. Říhová – místostarostka  
RM: Ing. Joza,  Mgr. Cháberová, Mgr. Pavelka  
Ing. Jan Tůma – tajemník MěÚ 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka 

 
Omluveni:  Ing. Pavel – místostarosta 

Mgr. Samec – člen RM 
PhDr. Marie Kotlíková – PR  

 
Program:  

        
       

1. MěÚSS: A/ Ubytování v AD 
       Usnesení č. 4398/2014 

B/ Prodloužení ubytování v AD 
       Usnesení č. 4399/2014 

C/ Ukončení ubytování v AD 
       Usnesení č. 4400/2014 

2. Licenční smlouva s OSA – Václavská pouť 
       Usnesení č. 4401/2014 

3. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014 
       Usnesení č. 4402/2014 

4. TS: 
A/Bytové záležitosti 
               Usnesení č. 4403/2014 – č. 4405/2014 
B/ Veřejná zakázka malého rozsahu: „Stavební úpravy domu čp. 51, ul.  Povážská“ 

       Usnesení č. 4406/2014 
5. Licenční smlouva – perokresba hřbitova u kostela sv. Václava 

       Usnesení č. 4407/2014 
6. Revokace usnesení – poskytnutí finančního příspěvku 

       Usnesení č. 4408/2014 
7. Rozpočtové opatření č. 124 

       Usnesení č. 4409/2014 
8. Majetkové záležitosti 

      Usnesení č. 4410/2014 – č. 4425/2014 
9. Římskokatolická farnost Strakonice – bezúplatný pronájem Rytířského sálu 

       Usnesení č. 4426/2014 
         
162. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:30 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
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1. MěÚSS:  
A/ Ubytování v AD 
Usnesení č. 4398/2014 (162/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Šárky Ferencové v období od 1.10.2014 do 
31.12.2014, 
pana Ondřeje Medveckého v období od 6.10.2014 do 31.12.2014. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 1.10.2014 do 31.12.2014 (paní Ferencová) a na dobu od 6.10.2014 do 31.12.2014 (pan 
Medvecký). 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
B/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 4399/2014 (162/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě paní Jany Zábranské, paní Marie Ferencové, 
pana Jiřího Vacha, pana Jana Sýkory, paní Jany Tyburcové a pana Jana Farkaše a na dobu 
určitou od 1.11.2014 do 31.12.2014. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na 
dobu určitou od 1.11.2014 do 31.12.2014. 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence. 
 
C/ Ukončení ubytování v AD 
Usnesení č. 4400/2014 (162/3) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
ukončení ubytování v Azylovém domě pana Zdeňka Kuny, paní Jolany Kunové, pana 
Jaroslava Lemera, slečny Jaroslavy Vachové, pana Davida Kuny a pana Ladislava Ference, 
paní Ivety Ferencové, paní Nataši Schusterové a pana Jaroslava Pohlodka. 
 
2. Licenční smlouva s OSA – Václavská pouť 
Usnesení č. 4401/2014 (162/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností OSA – 
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., Čs. Armády 20, 16056 Praha 6. 
Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci kulturního programu na parkovišti pod 
nemocnicí při Václavské pouti 26. až 28. 9. 2014. Autorská odměna činí 1 491,- Kč vč. DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
3. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014 
Usnesení č. 4402/2014 (162/5) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
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přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014. 
HLASOVÁNO: pro 5- schváleno 
 
4. TS: 
A/ Bytové záležitosti 
1. Revokace usnesení č. 1755/2012(63/7) – neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem 
doba určitá (Krej čí Karel) 
Usnesení č. 4403/2014 (162/6) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
revokovat usnesení  č. 1755/2012(63/7) – neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem 
doba určitá – Krejčí Karel, Strakonice, č.b. B34 o velikosti 1+0 s příslušenstvím, I. kategorie, 
ve 3. nadzemním podlaží domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství netrvat na vyklizení bytu a ve 
spolupráci s majetkovým odborem uzavřít novou nájemní smlouvu na dobu určitou  
do 31.1.2015 s dodatkem.  
Součástí NS bude ustanovení, že nájemce po dohodě s pronajímatelem uznává dluh za 
nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu ve výši 7 240,-  a náklady soudního 
řízení ve výši 15 890,- Kč. 
Nájemce se zavazuje tento dluh (7 240,- Kč a 15 890,- Kč) uhradit v pravidelných splátkách 
po 1 000,-Kč měsíčně, splatných vždy do 25. dne v měsíci počínaje měsícem následujícím po 
uzavření této smlouvy na účet 111471921/0300, VS 0128323402 nebo v hotovosti na 
pokladně Technických služeb Strakonice, s.r.o. Nedodržení tohoto splátkového kalendáře 
bude považováno za porušení této nájemní smlouvy s právem pronajímatele odmítnout 
prodloužení nájemní smlouvy. 
 
2. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá (Murgošová Helena)) 
Usnesení č. 4404/2014 (162/6) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.10.2014 neuhradí splatné nájemné,neprodloužit nájemní smlouvu 
na byt – nájem doba určitá Murgošová Helena, Strakonice, č.b 004 o velikosti 1+1 
s příslušenstvím, I. kategorie v přízemí domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní 
smlouvy nebo nevyklizení bytu do konce platnosti nájemní smlouvy tj. do 31.10.2014, učinit 
potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
 
3. Odepsání pohledávky – Hájek Zdeněk, Strakonice 
Usnesení č. 4405/2014 (162/6) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
odepsat pohledávku ve výši 8 353,- Kč z účetní evidence TS Strakonice, s.r.o., správa 
bytového hospodářství , jako nevymožitelnou. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství odepsat pohledávku z účetní 
evidence. 
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B/ Veřejná zakázka malého rozsahu „Stavební úpravy domu čp. 51, ul.  Povážská“  
Usnesení č. 4406/2014 (162/9) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele /stavební práce/: „Stavební úpravy domu čp. 51, ul. 
Povážská, Strakonice“.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem „PRIMA Strakonice a.s.“ na dodávku díla „Stavební 
úpravy domu čp. 51, ul. Povážská, Strakonice“ za cenu 310.168,71 Kč bez DPH, tj. za 
celkovou cenu včetně DPH 356.694,11 Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy. 
  
5. Licenční smlouva – perokresba hřbitova u kostela sv. Václava 
Usnesení č. 4407/2014 (162/8) 
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy s autorem Pavlem Koubkem, Pod Hliničnou 334, Strakonice. 
Jedná se o licenci perokresby hřbitova u kostela sv. Václava. Autorská odměna činí  
3 000 Kč (včetně DPH). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
   
6. Revokace usnesení – poskytnutí finančního příspěvku 
Usnesení č. 4408/2014 (162/10) 
Rada města po projednání  
I. Revokuje   
usnesení č. 4316/2014 - poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Strakoband, 
Strakonice,  ve výši Kč 1 000,- na Den dětí v Rennerových sadech 13. 9. 2014.  
HLASOVÁNO: pro 5- schváleno 
 
7. Rozpočtové opatření č. 124 
Usnesení č. 4409/2014 (162/11) 
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje  
RO  č. 124  ve výši  250 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Výměna oken MŠ 
Holečkova 413“, kde došlo k úspoře finančních prostředků, na havarijní opravy a údržbu 
budov mateřských škol. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 124  provést. 
 
8. Majetkové záležitosti 
 
1) Josef Košťál,  Strakonice - žádost o udělení výjimky ze Zásad hospodaření s byty 
v majetku města Strakonice 
Usnesení č. 4410/2014 (162/6) 
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice (tzn. může 
podat žádost o byt) schválených ZM dne 15.10.2003 a 22.6.2005, 25. 6. 2008 a dne 14.9.2011  
panu Josefu Košťálovi,  Strakonice.  
 
2) Jana Karolová,  Strakonice – oznámení o zániku společného nájmu bytu  
Usnesení č. 4411/2014 (162/6) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu č. 021 o 
velikosti 2+1 (76,13 m2) domu č.p. 76 ul. Bezděkovská je nadále evidována paní Jana 
Karolová. 
 
3) Uvolněná b.j. 1+0, č.b. 009, v domě č.p. 205 ul. Stavbařů, Strakonice II 
Usnesení č. 4412/2014 (162/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. 009 v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, Strakonice o 
velikosti 1+0 a výměře 29,80 m2 s  paní Ivanou Píchovou, Strakonice, přičemž smlouva o 
nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o další 1 rok 
formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 1.594,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
V případě, že paní Píchová byt odmítne, souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na 
užívání bytové jednotky č. 009 v domě č.p. 205 ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Jiřinou 
Hronkovou, Rovná, přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku 
s možností prodloužení vždy o další 1 rok formou dodatku k NS, při plnění podmínek 
vyplývajících z nájmu bytu.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 1.594,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 008, v domě č.p. 809 ul. Zahradní, Strakonice I 
Usnesení č. 4413/2014 (162/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. 008 o velikosti 1+1 a výměře 53,14 m2 v domě č.p. 
809, ul. Zahradní, Strakonice I, s panem DiS. Petrem Klímou, Strakonice, přičemž smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o další 
rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.174,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
V případě, že pan Klíma byt odmítne, souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání 
bytové jednotky č. 008 v domě č.p. 809 ul. Zahradní, Strakonice, s paní Markétou 
Koriťákovou, Radomyšl, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku  s možností 
automatického prodloužení vždy o další rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.174,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
5) Uvolněná b.j. 2+0, č.b. 006, v domě č.p. 1082 ul. Lidická, Strakonice 
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Usnesení č. 4414/2014 (162/6) 
Rada města po projednání  
I. Revokuje  
usnesení RM č. 4263/2014 ze dne 27.8.2014. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 021 
v č.p. 76 ul. Bezděkovská, Strakonice II, s paní Janou Karolovou, Strakonice a zároveň 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. 006 o velikosti 2+0 a výměře 53,30 m2 v domě č.p. 
1082 ul. Lidická, Strakonice I, s paní Janou Karolovou, Strakonice, přičemž smlouva o nájmu 
bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o 
další rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.356,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
6) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 010, v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice  
Usnesení č. 4415/2014 (162/6) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
žádost paní Ilony Martínkové,  Strakonice, týkající se přidělení bytu č. 010 v domě č.p. 1391, 
ul. Leknínová, Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 010 v domě 
č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměre 63,91 m2 s paní Janou 
Lajnerovou, Strakonice, přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu 1 roku 
s možností prodloužení vždy o další 1 rok formou dodatku k NS při plnění podmínek 
vyplývajících z nájmu bytu a v souladu s ustanovením § 4 písm. h) nařízení vlády 146/2003 
Sb., v platném znění. Nájemní smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude 
splňovat podmínky nařízení vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). 
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.388,- Kč. 
V případě, že paní Lajnerová byt odmítne, souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na 
užívání bytové jednotky č. 010 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice, o velikosti 1+1 a 
výměře 63,91 m2 s paní Libuší Lenkeyovou,  Strakonice, přičemž smlouva o nájmu bytu bude 
uzavřena na dobu 1 roku s možností prodloužení vždy o další 1 rok formou dodatku k NS při 
plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a v souladu s ustanovením § 4 písm. h) nařízení 
vlády 146/2003 Sb., v platném znění. Nájemní smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že 
budoucí nájemce bude splňovat podmínky nařízení vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše 
příjmů domácnosti). Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.388,- 
Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
7) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 015 v domě č.p. 425 ul. Žižkova, Strakonice I 
Usnesení č. 4416/2014 (162/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením  Smlouvy o nájmu bytu č. 015 o velikosti 1+1 a výměře 66,60 m2 v domě č.p. 
425, ul. Žižkova, Strakonice I s Janem Koubkem, Strakonice, přičemž smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o další rok, při plnění 
podmínek vyplývajících z nájmu bytu.  
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Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.119,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
8) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 006, v domě č.p. 58 U Sv. Markéty, Strakonice 
Usnesení č. 4417/2014 (162/6) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
žádost paní Denisy Miškovčíkové, Strakonice, týkající se přidělení bytu č. 006 v č.p. 58 U Sv. 
Markéty, Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. 006 o velikosti 2+1 a výměře 85,00 m2 v domě č.p. 58 
U Sv. Markéty, Strakonice s paní Radanou Potočnou,  Strakonice, přičemž smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o další 1 rok,  
při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 4.546,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
V případě, že paní Potočná byt odmítne, souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na 
užívání bytové jednotky č. 006 o velikosti 2+1 a výměře 85,00 m2 v domě č.p. 58 U Sv. 
Markéty, Strakonice s paní Zdeňkou Čapkovou, Strakonice, přičemž smlouva o nájmu bytu 
bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o další 1 
rok,  při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 4.546,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
9) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 006, v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice  
Usnesení č. 4418/2014 (162/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. 006 o velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 
ul. Budovatelská, Strakonice I, s paní Věrou Hrehovou, Bělčice, přičemž smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 3 měsíců  s možností prodloužení vždy o další 3 měsíce formou 
dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 1.829,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
10) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 017, v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice 
Usnesení č. 4419/2014 (162/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. 017 o velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 
ul. Budovatelská, Strakonice I, s paní Ivetou Cinovou, Strakonice, přičemž smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení vždy o další 3 měsíce formou 
dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 1.829,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
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starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
11) Žádost Mgr. Jaroslava Babky,  Strakonice 
Usnesení č. 4420/2014 (162/6) 
Rada města po projednání  
I. Trvá  
na znění usnesení RM č. 4225/2014 (154/1) ze dne 20.8.2014. 
II. Nesouhlasí  
s tím, aby v  nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Strakonice a panem Mgr. Jaroslavem 
Babkou, bytem Na Ohradě 521, Strakonice byl zapracován závazek pronajímatele odečíst 
nájemci náklady proinvestované při úpravách pronajatého nebytového prostoru v areálu 
Zimního stadionu Strakonice, Na Křemelce 512, Strakonice, a to s ohledem  na výši ročního 
nájemného stanoveného usnesením RM č.4225/2014 za pronájem výše uvedeného prostoru.  
 
12) Pronájem prostorů v objektu bývalé ZŠ  Lidická 194 ve Strakonicích 
Usnesení č. 4421/2014 (162/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude pronájem učebny o výměře 51,80 m2 

ve III. nadz. podlaží objektu bývalé ZŠ Lidická 194 ve Strakonicích  s následujícím 
žadatelem za níže uvedených podmínek: 
- Tomáš Sedloň, trvale bytem Tábor,  pronájem učebny za účelem uspořádání výstavy 
výtvarných prací s případným prodejem vystavených prací a předmětů, nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu od 23. října 2014 do 21. prosince 2014, nájemné včetně služeb za 
celou dobu nájmu bude činit 4.880,- Kč, z toho nájemné ve výši 605,- Kč bude uhrazeno na 
účet pronajímatele, paušální částka na služby spojené s nájmem ve výši 4.275,- Kč bude 
uhrazena na účet přísp. org. STARZ, chodby a WC jsou společné s dalšími nájemci  
nebytových prostorů ve III. nadzemním podlaží uvedené budovy.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 

 
13) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na projektové 
práce: „Projekt rekonstrukce komunikace Arch. Dubského a Šmidingerova ve 
Strakonicích“ 
Usnesení č. 4422/2014 (162/6) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s 
Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na projektové 
práce: „Projekt rekonstrukce komunikace Arch. Dubského a Šmidingerova ve Strakonicích“, 
za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto projektantům: 

1. Ing. Pavel Bláha, Šumavská 414, 387 11 Katovice 
2. Atelier Penta, spol. s r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice 
3. GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., Jeseniova 1196/52,  
      130 00 Praha 
4. SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, 301 00 Plzeň 
5. Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, pracoviště Plzeň, Parková 1205/11,  
      326 00 Plzeň 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na projektové práce: „Projekt rekonstrukce 
komunikace Arch. Dubského a Šmidingerova ve Strakonicích“. 
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III. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Pavel 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Václav Šrámek 
4. člen Ing. Jan Blahout 
5.   člen  Ing. Oldřich Švehla 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník Mgr. Ivana Parkosová 
4. náhradník Michal Bezpalec 
5. náhradník Jaroslav Houska 

IV. Ukládá 
vedoucímu majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
1) Předběžné oznámení veřejného zadavatele o úmyslu zadat veřejnou zakázku na 
stavbu  „Oprava a rekonstrukce Husova č.p.380 , Strakonice“ 
Usnesení č. 4423/2014 (162/6a) 
Rada města po projednání  
I. Ukládá 
majetkovému odboru provést předběžné oznámení veřejného zadavatele dle § 86 zákona 
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách o úmyslu zadat podlimitní veřejnou zakázku „Oprava a 
rekonstrukce Husova č.p.380, Strakonice“ 
 
2) Stavba: Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava - Strakonice 
Usnesení č. 4424/2014 (162/6a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014-183 na realizaci stavby „Revitalizace 
areálu hřbitova u kostela sv. Václava - Strakonice“ uzavřené dne 17.7.2014 mezi městem 
Strakonice a společností SABBIA s.r.o., Neumannova 158, 383 01 Prachatice, IČ : 60851724, 
přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující:  

- navýšení ceny díla s ohledem na vícepráce: oprava hřbitovní zdi úsek 7 (ZL 1), 
oprava hřbitovní zdi úsek 1 (ZL 2), kaple Nejsvětější Trojice – prejzová krytina 
(ZL 3), změna podlahových konstrukcí - márnice (ZL 4), změna stropních 
konstrukcí - márnice (ZL 5), změna rozsahu nových cihelných hlav zdí na p.č. 
503, k.ú. Nové Strakonice (ZL 6), změna rozsahu nových cihelných hlav zdí na 
p.č. 1131/1, 1128/1, k.ú. Strakonice (ZL 7), změna provedení omítek hřbitovní zdi 
úsek 3 (ZL 8), o částku 891.355,- bez DPH, tzn. 1.078.540,- Kč včetně DPH 21 %. 

- prodloužení termínu ukončení realizace a předání smluveného předmětu díla 
z 15.11.2014 na 19.12.2014. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.  
 
3) Parkování v souvislosti s realizací stavby „Revitalizace veřejného prostranství – 
parkoviště Podskalská, Strakonice“ 
Usnesení č. 4425/2014 (162/6a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
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s bezplatným parkováním na parkovištích na Velkém náměstí v lokalitě od ulice Bavorova po 
ulici Na Stráži pro obyvatele domu ul. Velké náměstí č.p. 44 a č.p. 47 po dobu realizace 
stavby „Revitalizace veřejného prostranství – parkoviště Podskalská, Strakonice“. 
 
9. Římskokatolická farnost Strakonice – bezúplatný pronájem Rytířského sálu 
Usnesení č. 4426/2014  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s bezúplatným pronájmem Rytířského sálu Strakonického hradu Římskokatolické farnosti 
Strakonice na pořádání přednášek ve dnech 13.12.2014 a  28.2.2015 jako reciproční plnění za 
bezplatné zapůjčování prostor v objektech patřících Římskokatolické farnosti na pořádání 
akcí města (kostel sv. Markéty- MDF, kostel sv. Prokopa-adventní koncerty). 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys            PhDr. Ivana Říhová       
          starosta                   místostarostka   
 


