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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  30. jednání Rady města Strakonice 

konané 30.7. 2003 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:      5 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta;  

          ing. Pavel, místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka  
                      členové RM: PhDr. Říhová, ing. Joza,  
                      ing. Seknička – tajemník 
 
Omluveni:    ing. Šíp, MVDr. Vondřička 
 
 
Program: 
 
1) Azylový dům - ubytování       
                            Usnesení č. 955/2003 
2) Veřejnoprávní smlouvy na zabezpečení projednávání přestupků 
                            Usnesení č. 956/2003 
3) Zřízení osadního výboru v městské části (Habeš) 
                            Usnesení č. 957/2003 
4) Smlouva o zajištění hromadné osobní dopravy – ČSAD STTRANS a.s. 
                            Usnesení č. 958/2003 
5) Jednací řád Zastupitelstva města  
                            Usnesení č. 959/2003 
6) Žádost o přijetí obecně závazné vyhlášky – manželé Rodovi 
                            Usnesení č. 960/2003 
7) Majetkové záležitosti 
               Usnesení č. 961/2003 – č. 992/2003 
8) Řešení  reklamací DD ST Jezárka 
                            Usnesení č. 993/2003 
9) Připojení telefonních stanic uživatelům bytů v DPS 
                            Usnesení č. 994/2003 
10) Název a kontaktní údaje městského inf. centra 
                            Usnesení č. 995/2003 
11) Členství v Asociaci turistických inf. center 
                            Usnesení č. 996/2003 
12) Označení městského inf. centra 
                            Usnesení č. 997/2003 
13) Smlouva o umístění inf. stojanu 
                            Usnesení č. 998/2003 
14) Rozdělení příspěvků pro sport a volnočasové aktivity 
                            Usnesení č. 999/2003 
15) Ucelený propagační materiál      
                            Usnesení č.1000/2003 
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16) Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
      opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    
                            Usnesení č.1001/2003 
 
17) Kompenzace daně z nemovitosti – rozšíření seznamu objektu postižených povodněmi 
                            Usnesení č.1002/2003 
18) Zvýšení prostředků objemu na platy pro r. 2003 určených pro STARZ Strakonice 
                            Usnesení č.1003/2003 
19) Hromadná licenční smlouva o užití repertoáru OSA při přenosu rozhlasového a   
      televizního vysílání prostřednictvím společných televizních antén  
                            Usnesení č.1004/2003 
20) Žádost o příspěvek z grantového programu JK na opatření k protipovodňové ochraně obcí  
                            Usnesení č.1005/2003 
21) Zřízení kompostárny na pozemku města Strakonice     
                            Usnesení č.1006/2003 
22) Informace o přestupkovém řízení ve věci poškození dřevin v k.ú. Strakonice 
                            Usnesení č.1007/2003 
23) Rozpočtové opatření č. 48         
                            Usnesení č.1008/2003 
 
 
Zahájení jednání 
   30. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,40 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 5 členů RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
 
1) Azylový dům - ubytování  
Usnesení č. 955/2003 (30/17) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s ubytováním v Azylovém domě paní Nešvárové Petry a její dcery z důvodu naplněného stavu 
/ rekonstrukce objektu /. 
 
2) Veřejnoprávní smlouvy na zabezpečení projednávání přestupků 
Usnesení č. 956/2003 (30/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, na zabezpečení výkonu státní správy – projednávání přestupků vymezených 
ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s obcemi ve 
správním obvodu města Strakonice, a to Volenice, Štěkeň, Rovná, Řepice, Zvotoky. Na 
základě této smlouvy budou příslušné orgány města Strakonice vykonávat pro orgány těchto 
obcí uvedenou část přenesené působnosti, neboť město Strakonice je schopno svými orgány 
zabezpečit výkon státní správy pro orgány těchto obcí. Město Strakonice bude tuto činnost 
zajišťovat za úhradu nákladů ve výši 900,- Kč za každý přestupkový případ. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem těchto veřejnoprávních smluv. 
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3) Zřízení osadního výboru v městské části (Habeš) 
Usnesení č. 957/2003 (30/4) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  

a) zřídit osadní výbor v části obce Strakonice – Habeš,  
b) jmenovat členy tohoto osadního výboru: Ing. Rudolfa Cihláře, p. Františka Filipa a p. 

Františka Žahoura, 
c) zvolit předsedu tohoto osadního výboru Ing. Rudolfa Cihláře. 

 
4) Smlouva o zajištění hromadné osobní dopravy – ČSAD STTRANS a.s. 
Usnesení č. 958/2003 (30/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením předložené smlouvy o zajištění hromadné osobní dopravy jako veřejné služby na 
území města Strakonice se společností ČSAD STTRANS a.s. Strakonice, IČ 25198688, se 
sídlem Strakonice, U Nádraží 984 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy  
 
5) Jednací řád Zastupitelstva města  
Usnesení č. 959/2003 (30/5) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit předložený jednací řád Zastupitelstva města Strakonice. 
 
6) Žádost o přijetí obecně závazné vyhlášky – manželé Rodovi 
Usnesení č. 960/2003 (30/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
žádost manželů Rodových o přijetí obecně závazné vyhlášky města, která by omezovala 
provozní dobu v hernách a barech 
II. Nedoporučuje ZM 
přijímat obecně závaznou vyhlášku města, která by omezovala provozní dobu v hernách a 
barech, neboť touto formou nelze postihovat případy, v nichž herna či bar dosud nejsou 
v provozu (žádost se týká teprve chystané herny v domě č.p. 10 na Velkém náměstí) a tedy 
není splněna zákonná podmínka, že jejich provozem dochází k neúměrnému obtěžování 
občanů. 
 
7) Majetkové záležitosti 
Projednávání těchto bodů se zúčastnila Ing. Narovcová 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 961/2003 (30/9) 
1) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí (a následně vlastní smlouvy) o zřízení 
věcného břemene mezi  Jihočeským krajem, prostřednictvím subjektu spravujícího majetek 
kraje, Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o. a městem Strakonice.  
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně s  uzavřením 
vlastní  smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Jihočeským krajem (Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje, p.o.)  a městem Strakonice. Věcné břemeno spočívá v  oprávnění města 
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umístit vodovodního řad na pozemku parc.č 153 v  k.ú. Hajská a vstupovat  na pozemek za 
účelem provádění oprav a údržby vodovodního řadu. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
smlouvy o zřízení věcného břemene. 
 
Usnesení č. 962/2003 (30/9) 
2)   Žádost o povolení uložit přípojku elektro do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 1236/4 a p.č. dle KN 1336/2 vše v  k.ú. Dražejov u Strakonic.  
Žadatel:Jaroslava Pašková, 386 01 Strakonice. 
RM v souvislosti se zřízením přípojky elektro  pro připojení novostavby  rodinného domu na 
parcele p.č. dle KN  1272/32  v k.ú. Dražejov u Strakonic.  
I. Souhlasí 
s uložením elektro přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č.. dle KN 1236/4 a  
p.č. dle KN 1336/2 vše v  k.ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 963/2003 (30/9) 
3)    Žádost o povolení uložit kanalizační a vodovodní přípojku do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN  714/4  v katastrálním území Nové Strakonice.  
Žadatel: Josef Vlček, 386 01 Strakonice . 
RM v souvislosti  se zřízením kanalizační a vodovodní přípojky pro připojení rodinného 
domu na parcele p.č. dle KN 593/12 v k.ú. Nové Strakonice. 
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační a  vodovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 714/4 v k.ú. Nové Strakonice, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
Usnesení č. 964/2003 (30/9) 
4)    Užívání prodejního stánku na pozemku p.č. 1315/1 v k.ú. Strakonice – p. Brušák 
I. Bere na vědomí  
vyjádření Mgr. Martiny Hadravové k finanční úhradě poskytnuté p. Václavem Brušákem za 
užívání části pozemku parc.č. 1315/1 v k.ú. Strakonice.  
 
Usnesení č. 965/2003 (30/9) 
5) „DPS Jezárky Strakonice – venkovní úpravy“ dodatek ke smlouvě o dílo. 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílu s firmou PROTOM s.r.o. na provedení díla „DPS 
Jezárky Strak.II. etapa – řešení vnějších částí objektu“. Cena díla 3.693.924,- včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku ke smlouvě o dílo. 
III. Revokuje 
usnesení č. 496/2003. 
 
Usnesení č. 966/2003 (30/9) 
6) „DPS Jezárky Strakonice – III. etapa“ – dodatek ke smlouvě. 
RM v souvislosti s prováděním venkovní přístupové komunikace a oplocení u objektu 
I. Souhlasí  
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s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílu s firmou PROTOM s.r.o. na provedení díla „DPS 
Jezárky Strakonice -  III. etapa, venkovní přístupové komunikace a oplocení u objektu“. Cena 
díla 713.088,- včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku ke smlouvě o dílo. 
 
Usnesení č. 967/2003 (30/9) 
8) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí(a rovněž i následné smlouvy) o zřízení 
věcného břemene mezi Českou republikou, prostřednictvím subjektu spravujícího majetek 
republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Městem Strakonice.  
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně s uzavřením 
vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Českou republikou (Ředitelství silnic a 
dálnic ČR) a Městem Strakonice.Věcné břemeno spočívá v oprávnění města umístit 
vodovodní a kanalizační přípojku na pozemku č.715/1 v k.ú. Nové Strakonice a vstupovat na 
pozemek za účele provádění oprav a údržby přípojek.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
smlouvy o zřízení věcného břemene. 
 
Usnesení č. 968/2003 (30/9) 
9) Uzavření dodatků ke smlouvám o pronájmu NP v objektu Ellerova 160 ve Strakonicích 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám uzavřeným s Domem dětí a mládeže ve 
Strakonicích a s Výchovným ústavem pro děti a mládež a Střediskem výchovné péče pro děti 
a mládež České Budějovice, jejichž předmětem budou  následující závazky nájemců NP 
v objektu bývalé MŠ Ellerova 160 ve Strakonicích: 
- měření spotřeby tepla: 
K odběru tepla pro pavilon A ( DDM a VÚ ) se zavazuje přihlásit  u Teplárny a.s. Strakonice 
DDM Strakonice. Po vyúčtování nákladů na spotřebované teplo bude mezi organizacemi 
DDM a VÚ provedeno rozdělení vyúčtované částky pro pavilon A dle m2 užívané podlahové 
plochy – plocha využívaná DDM 48,1 %  plochy pavilonu, plocha využívaná Vých. ústavem  
51,9  %  plochy pavilonu.  
- měření spotřeby el. energie: 
K měření odběru el.energie pro pavilon A se zavazuje  u JČE a.s. Strakonice přihlásit  
Výchovný ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež České Budějovice. Rozúčtování 
nákladů za spotřebovanou el. energii v pavilonu A bude provedeno mezi organizacemi DDM 
a VÚ  po předání vyúčtování na základě spotřeby naměřené na podružných elektroměrech.  
 - měření spotřeby vody: 
Na pavilon B nebo C bude městem Strakonice instalován 1 hlavní vodoměr a další podružné 
vodoměry budou instalovány na pavilon využívaný DDM a VÚ Strakonice (instalaci zajistí 
DDM a VÚ na své náklady), po závěrečném vyúčtování bude  na základě naměřeného stavu 
na těchto vodoměrech provedeno rozúčtování nákladů na spotřebovanou vodu v celém 
objektu, po dohodě mezi všemi organizacemi, využívajícími NP v objektu.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných dodatků. 
 
Usnesení č. 969/2003 (30/9) 
10) Žádost DDM Strakonice  
I. Souhlasí 
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s odstraněním dětských klozetů a s utěsněním kanalizace tak, aby nedocházelo k šíření 
zápachu a to na náklady DDM Strakonice. Uvedení do původního stavu bude dohodnuto před 
případným ukončením nájemního vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem. 
 
Usnesení č. 970/2003 (30/9) 
11) Sdružení zdravotně postižených Strakonice, Okresní výbor, Stavbařů 213, Strakonice 
I. Souhlasí 
s tím, aby NP v objektu Stavbařů 213 ve Strakonicích byly využívány rovněž jednotlivými 
členskými organizacemi Sdružení zdravotně postižených, např. Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých v ČR, okresní organizace Strakonice a Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých v ČR, okresní organizace Strakonice. Smlouvy upravující užívání NP členskými 
organizacemi budou uzavírány mezi členskými organizacemi a SZP Strakonice. 
 
Usnesení č. 971/2003 (30/9) 
12) Žádost spol. PROGA  Strakonice s.r.o. 
I. Nesouhlasí 
se snížením nájemného spol. PROGA Strakonice s.r.o., nájemci  Divadelní restaurace a 
Divadelního baru v objektu Domu kultury ve Strakonicích vzhledem k neuhrazeným 
závazkům vůči městu Strakonice. 
 
Usnesení č. 972/2003 (30/9) 
13) Pronájem NP v domě čp. 433 ul. Bezděkovská ve Strakonicích 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na: 
pronájem nebytových prostorů v přízemí domu čp. 433 Bezděkovská ul. ve Strakonicích o 
výměře 133 m2 
HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno 
 
Usnesení č. 973/2003 (30/9a) 
14) Žádost p. Ireny Macákové,  Strakonice. 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na NP Na Ostrově 131 uzavřené mezi městem 
Strakonice a p. Irenou Macákovou dne 5.3.2003, jehož předmětem bude prodloužení 
výpovědní lhůty z původních 3 měsíců na 6 měsíců. 
 
Usnesení č. 974/2003 (30/9a) 
15) Zveřejnění záměru na pronájem NP  
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem NP v suterénu objektu čp. 380 v Husově ul. ve 
Strakonicích o výměře 15,68 m2. 
HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno 
 
Usnesení č. 975/2003 (30/9a) 
16)  Prováděcí projektová dokumentace 
I. Souhlasí 
se zadáním vypracování : 
a)  prováděcího projektu stavby „Přepojení MěÚ a ZŠ na teplovod z nádvorní budovy“ 
b)  projektové dokumentace pro ÚŘ lokality Virt 
II. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“, výše této částky 
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bude vycházet z výsledků výběrových řízení.  
 
Usnesení č. 976/2003 (30/9a) 
17)  Smlouva na pronájem pozemku v lokalitě Podskalí – dodatek.  
RM v souvislosti s nájemní smlouvou mezi městem Strakonice a Ing. Pavlem Svobodou, 
jejímž předmětem je pronájem pozemků p.č.246 a p.č. 371 v k.ú. Strakonice za účelem 
vybudování a provozování provozovny rychlého občerstvení s posezením 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k výše uvedené nájemní smlouvě, ve kterém bude termín pro postavení 
objektu, dokončení a uvedení objektu do provozu stanoven na 30.4.2004. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
Usnesení č. 977/2003 (30/9a) 
18) Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Cyklotrasa část Barvínkov Strakonice“. 
Rada města v souvislosti s realizací cyklotrasy podél oplocení ČZ, a.s. ve směru na 
Radošovice 
I. Revokuje  
usnesení č. 846/2003 
HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno 
 
Usnesení č. 978/2003 (30/9a) 
19) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Kanalizace Holečkova ulice– 
II.etapa,Strakonice“. 
I. Bere na vědomí 
informaci starosty města o podaných námitkách proti úkonům zadavatele ve VŘ na 
dodavatele stavby „Kanalizace Holečkova ulice – II.etapa, Strakonice“ a informaci starosty 
města o jeho rozhodnutí podaným námitkám vyhovět. 
 
Usnesení č. 979/2003 (30/9a) 
20) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Kanalizace Holečkova ulice –  II.etapa, Strak.“. 
I. Revokuje  
usnesení RM č. 891/2003 
 
Usnesení č. 980/2003 (30/9a) 
21) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Kanalizace Holečkova ulice – II. etapa, Strak.“ 
I. Rozhodla  
vzhledem k neurčitému vymezení termínu realizace ve výzvě k podání nabídek ze dne 
16.6.2003 na realizaci stavby „Kanalizace Holečkova ulice – II.etapa, Strakonice“, zařadit do 
další účasti na veřejné zakázce realizace stavby „Kanalizace Holečkova ulice – II.etapa, 
Strakonice“ původně vyloučené uchazeče, a to: 
PRIMA a.s., Raisova 1004, Strakonice 
STRABAG a.s., DIR. 61 České Budějovice, oblast Střed Písek, Pražská 313, Písek 
JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., Písecká 893, Strakonice 
ALDAST spol. s r.o., 5. května 149, Strakonice 
 
Usnesení č. 981/2003 (30/9a) 
22) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Kanalizace Holečkova ulice –  II. etapa, Strak.“ 
I. Ruší 
veřejnou zakázku na realizaci stavby „Kanalizace Holečkova ulice – II.etapa, Strakonice“ 
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z důvodu neurčitého vymezení termínu realizace ve výzvě k podání nabídek ze dne 16.6.2003 
na realizaci stavby „Kanalizace Holečkova ulice – II.etapa, Strakonice“. 
 
Usnesení č. 982/2003 (30/9a) 
23) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Kanalizace Holečkova ulice –   II.etapa, 
Strakonice “. 
Rada města v souvislosti s realizací stavby „Kanalizace Holečkova ulice – II.etapa, Strak.“ 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle ust. § 49 zákona č. 
199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na zhotovitele díla „Kanalizace 
Holečkova ulice – II.etapa, Strakonice“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto 
zájemcům: 

1) Vodovody a kanalizace JČ, a.s., B. Němcové 12,České Budějovice 
2) Hochtief VSB, a.s., Primátorská 36/323, Praha 8 
3) Jihospol, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., Písecká 893, Strakonice 
4) Kašparů – Koller, stavitelství s.r.o., Vrbenská 6,České Budějovice 
5) Silnice Nepomuk, a.s., Kozlovická 418, Nepomuk 
6) Aldast, spol. s r.o., 5.května 149, Strakonice  
7) Protom Strakonice, Písecká 290, Strakonice 
8) Prima Strakonice , a.s., Raisova 1004, Strakonice 
9) 10.Strabag ČR, a.s., Odštěpný závod 64 Plzeň, oblast střed, Pražská 313, Písek 
10) Znakon, a.s., Sousedovice 44 
11) Swietelsky stavební s.r.o., Pražská 495, Č.Budějovice  
12) IPS Skanska, a.s., Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 
13) Kočí a.s., K lipám 132, 397 01 Písek 
14) LESOSTAVBY Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 25 Třeboň 

II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení : 
předseda: Ing. Pavel Vondrys, členové: Zdeněk Nikodem, Ing. Jana Narovcová, Ing. Václav 
Býček, PhDr. Rudolf Šimek, Václav Šrámek, zástupce JHK 
a náhradníky: Ing. Pavel Pavel, Ing. Karel Seknička, Ing. Jaromír Zeman, RNDr. Ladislav 
Havel, Jaroslav Houska, Mgr.Martina Hadravová, Milan Hromek 
III. Ukládá 
vedoucí odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů této veřejné zakázky 
 
Usnesení č. 983/2003 (30/9a) 
24) Stavební úpravy a půdní vestavba podkrovních bytů v objektu Zvolenská č.p. 804 a 805 a 
zhotovení parkovací plochy u těchto objektů 
Po konzultaci mezi provádějící firmou, TDI p. Nikodemem a zástupcem budoucího 
provozovatele pí. Březinovou doporučuje majetkové oddělení posunout termín dílčího předání 
na uvedené akci z 22.8.2003 na 5.9.2003, tj. o 14 kalendářních dní za předpokladu, že nedojde 
k prodloužení konečného termínu předání stavby. Důvodem pro tuto změnu je předělávání 
projektové dokumentace ZTI v prostorech krytů CO a zajištění organizace přestěhování 
obyvatel ze stávajících bytů do hotové I etapy. 
I. Souhlasí  
s prodloužením termínu předání I. etapy z 22.srpna 2003  na 5.září 2003 za podmínky, že 
nedojde k posunu konečného předání stavby.  
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Usnesení č. 984/2003 (30/9a) 
25) Stavební úpravy a půdní vestavba podkrovních bytů v objektu Zvolenská č.p. 804 a 805 a 
zhotovení parkovací plochy u těchto objektů 
I. Souhlasí 
s uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Stavební úpravy a půdní 
vestavba podkrovních bytů v objektu Zvolenská č.p. 804 a 805 a zhotovení parkovací plochy 
u těchto objektů“ mezi městem Strakonice a firmou PRIMA a.s., přičemž předmětem dodatku 
bude úprava čl. Platební podmínky. Článek bude upraven tak, že : „ ….Práce prováděné při 
realizaci nových bytů budou hrazeny pouze zálohově, vyúčtování bude provedeno po 
dokončení stavby.“ 
II. Pověřuje  
starostu podpisem příslušného dodatku ke smlouvě 
 
Usnesení č. 985/2003 (30/9a) 
26) Dodatek ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Kanalizace Holečkova, Strakonice – 
I.etapa“. 
I. Souhlasí 
s uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Kanalizace Holečkova, 
Strakonice – I.etapa“ mezi městem Strakonice a firmou PRIMA a.s., přičemž předmětem 
dodatku bude úprava čl. V. Platební podmínky. Článek bude upraven tak, že : „ ….Práce 
budou hrazeny pouze zálohově, vyúčtování bude provedeno v měsíci – říjen 2003.“ 
II. Pověřuje  
starostu podpisem příslušného dodatku ke smlouvě 
 
Usnesení č. 986/2003 (30/9a) 
27)Žádost o povolení uložit elektropřípojku a vodovodní přípojku do pozemku v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN  1320/2 v k.ú. Strakonice.  
RM v souvislosti  se zřízením elektropřípojky a vodovodní přípojky pro připojení  domu 
č.p. 366 v Lidické ul. ve Strakonicích na pozemku p.č. dle KN st. 211/2 v k.ú. Strakonice. 
I. Souhlasí 
s uložením elektropřípojky  a  vodovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 1320/2 v k.ú. Strakonice, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
Usnesení č. 987/2003 (30/9a) 
28)   Žádost o souhlas uložit kabel NN do pozemku v majetku města Strak. p.č. dle KN 589/1 
v k.ú. Př. Ptákovice  souvislosti s realizací stavby „Př. Ptákovice – kabel NN, p. Šťastná“ 
RM v souvislosti s realizací stavby „ Přední Ptákovice – kabel NN, p. Šťastná“ 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 589/1, k.ú. Přední 
Ptákovice, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 988/2003 (30/9a) 
29)  Žádost o povolení sjezdu z pozemku p.č. dle KN 438/41 přes pozemek v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 439/1, vše v k.ú. Strakonice  
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I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z pozemku ve vlastnictví paní Věry Dvořákové v ul. Prof. Skupy č.p 715, 
p.č. dle KN 438/41 přes pozemek v majetku města Strakonice p.č. dle KN 439/1, vše v k.ú. 
Strakonice.  
 
Usnesení č. 989/2003 (30/9a) 
30) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Komunikace spojovací ul. Nová – Otavská 
v Novém Dražejově“. 
I. Souhlasí  
s předloženou „ Zprávou o posouzení nabídek“ na dodavatele stavby: Komunikace spojovací 
ul. Nová – Otavská v Novém Dražejově, určuje  toto pořadí vybraných uchazečů.  
1.  místo : PROTOM STRAKONICE s.r.o., Písecká 290, Strakonice 
      Cena včetně DPH  :  644 187,- Kč 
2.  místo : STRABAG a.s., Odštěpný závod, direkce 61 Č. Budějovice, Oblast střed, Pražská  
                 313, Písek 
                 Cena včetně DPH  :  637 038,20 Kč 
3. místo :  ZNAKON a.s., Sousedovice 44, Strakonice 
       Cena včetně DPH  :   684 513,- Kč 
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o dílo vybraným uchazečem na prvém místě PROTOM STRAKONICE 
s.r.o., Strakonice, v ceně včetně DPH  :  644 187,- Kč. Termín realizace :  3 týdny od zahájení  
a pověřuje  starostu města jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 990/2003 (30/9a) 
31) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce komunikace Lipová v Novém 
Dražejově“. 
I. Souhlasí  
s předloženou „Zprávou o posouzení nabídek“ na dodavatele stavby: Rekonstrukce 
komunikace Lipová v Novém Dražejově, určuje  toto pořadí vybraných uchazečů.  
1.  místo:  ZNAKON a.s., Sousedovice 44, Strakonice 
      Cena včetně DPH  :   982 352,- Kč 
2.  místo:   STRABAG a.s., Odštěpný závod, direkce 61 Č. Budějovice, Oblast střed Pražská   
                  313, Písek 
                  Cena včetně DPH  :  974 952,30 Kč 
3. místo:    SILNICE NEPOMUK a.s., Kozlovická 418, Nepomuk 
       Cena včetně DPH  :   1 070 793,- Kč 
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o dílo vybraným uchazečem na prvém místě ZNAKON a.s., 
Sousedovice 44, Strakonice, v ceně včetně DPH  :   982 352,- Kč.  Termín realizace:  6 týdnů 
od zahájení a  pověřuje  starostu města jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 991/2003 (30/9a) 
32) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Bezděkovská ul. – zadní trakt domů č.p. 427 – 433, 
Strakonice“. 
I. Bere na vědomí  
předloženou „Zprávu o posouzení nabídek“ na dodavatele stavby: Bezděkovská ul. – zadní 
trakt domů č.p. 427 – 433, Strakonice.  
RM vzhledem k celkové výhodnosti nabídky: 
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou PRIMA STRAKONICE a.s., Raisova 1004, Strakonice,  
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v ceně včetně DPH :  2 466 317,- Kč. Termín realizace:  3 týdny od zahájení 
a pověřuje  starostu města jejím podpisem. 
            
Usnesení č. 992/2003 (30/9a) 
33) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce pěší komunikace Lidická ve 
Strakonicích“ - doplnění seznamu zájemců 
I. Doplňuje 
us. č. 881/2003 výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle ust. § 49 
zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na zhotovitele díla 
„Rekonstrukce pěší komunikace Lidická ve Strakonicích“ za podmínek a v rozsahu uvedeném 
ve výzvě, o tyto další zájemce 

1. AGROTREND, nám. Maxe Švabinského č. 10, České Budějovice 
2. BETVAR a.s., Řehořova 42, Praha 3 

 
8) Řešení  reklamací DD ST Jezárka 
Usnesení č. 993/2003 (30/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí    
informaci Ing. Kulíře týkající se řešení reklamací – DD ST Jezárka – stav k 5.6. 2003 
II. Ukládá 
Ing. Kulířovi ve spolupráci s právním odborem MěÚ oprávněné požadavky na odpovědných 
subjektech a následně informovat RM, na jejím nejbližším jednání, o dalším průběhu 
vyřizování reklamací       
 
9) Připojení telefonních stanic uživatelům bytů v DPS 
Usnesení č. 994/2003 (30/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s připojením telefonních linek obyvatel DPS přes ústřednu pomocí 5 linek ISDN 
 
10) Název a kontaktní údaje městského informačního centra 
Usnesení č. 995/2003 (30/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, aby nově vzniklé MIC používalo po svém vzniku tento název a kontakty: 

Městské informační centrum Strakonice  
(zkráceně MIC Strakonice) 
Velké náměstí 2 
386 01 Strakonice 
Tel.: 383 700 700 
e-mail:  infocentrum@strakonice.net 

(respektive infocentrum@mu-st.cz ) 
II. Ukládá 
odboru rozvoje zveřejnit uvedené kontakty a současně jednat o vytvoření oficiálního loga, 
které bude MIC používat. 
 
11) Členství a asociace turistických informačních center 
Usnesení č. 996/2003 (30/13) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
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s členstvím v A.T.I.C.u nově vytvořeného Městského informačního centra města Strakonice 
místo původního infocentra MěKSu.   
II. Ukládá 
odboru rozvoje jednat s A.T.I.C.em o změnách  
 
12) Označení městského informačního centra 
Usnesení č. 997/2003 (30/14) 
Rada města po projednání 
I.  Ukládá 
odboru rozvoje jednat s Českou centrálou cestovního ruchu o oficiálním označení turistického 
informačního centra 
 
13) Smlouva o umístění informačního stojanu 
Usnesení č. 998/2003 (30/15) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o umístění a provozování informačního stojanu s firmou Adjust art s.r.o. 
(vzor smlouvy viz příloha 1). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
14) Rozdělení příspěvků pro sport a volnočasové aktivity 
Usnesení č. 999/2003 (30/16) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí :  
Zápis z jednání komise 11.3., 9.6., 19.6. 2003  
II. Souhlasí : 
s vyplacením příspěvků sportovním klubům podle návrhu komise, jak je uvedeno v příloze    
„Sportovní komise – rozdělení finančních příspěvků v roce 2003“ podle platných zásad tj.  
400 000 Kč na činnost mládeže podle počtu členů z oficiálních statistik, na činnost dospělých 
a reprezentaci 320 000 Kč podle vzájemné dohody zástupců klubů a 48 000 Kč na 
jednorázové akce a volnočasové aktivity, přičemž trvá na svých rozhodnutích o příspěvcích  
pro SDH Strakonice,  BK Strakonice a OS ČSTV Strakonice ve výši 29 000 Kč.      
 
15) Ucelený propagační materiál  
Usnesení č.1000/2003 (30/21) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o zhotovení movité věci č. 03-140 na zajištění jazykových 
mutací (německý, anglický, ruský a francouzský jazyk) k ucelenému propagačnímu materiálu 
– Strakonický hrad, Strakonicko – památky a historie za cenu Kč 12 072,40 vč. DPH s 
panem Petrem Kolářem, Zámek 1, 386 01  Strakonice. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
16) Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých 
omezujících  opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č.1001/2003 (30/22) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
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s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na :  

a)  3. října 2003  –  Hudební koncert a přehlídka prací klientů POLIDON  (podpora lidí  
    s duševním onemocněním), pořádá občanské  sdružení POLIDON, Kosmonautů 1266,  
    Strakonice  v sokolovně ve Strakonicích, dne 3. října 2003 od 22,00 hodin do 2,00 hodin  
    dne 4. října 2003   
b)  1. srpna - 2. srpna 2003 – DISKOTÉKA pro účastníky mezinárodního turnaje Czech  
     Open,  pořádá TJ Fezko Strakonice, oddíl vodního póla, v případě konání této akce    
     v krytých prostorách, ve městě dne 1. 8. 2003 od 22,00 hodin do 3,00 hodin dne 2.8.03. 

 
17) Kompenzace daně z nemovitosti – rozšíření seznamu objektu postižených povodněmi 
Usnesení č.1002/2003 (30/10) 
Vzhledem k tomu, že objekt není v lokalitě, která byla zatopena v době srpnových povodní 
2002 v důsledku zvýšené hladiny řek, rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s rozšířením usnesení RM č. 831/2003, tj. doplněním seznamu vlastníků nemovitostí, kterým 
bude poskytnuta kompenzace daně  z nemovitosti  o p. Kortuse Aloise, Trachtova 215, 
Strakonice – přiložená žádost 
 
18) Zvýšení prostředků objemu na platy pro r. 2003 určených pro STARZ Strakonice 
Usnesení č.1003/2003 (30/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zvýšením limitu prostředků na platy pro rok 2003 pro STARZ Strakonice o 493 tis. Kč,       
tj. zvýšený limit činí  7 400 tis. Kč  bez nároku na navýšení rozpočtu.. Toto zvýšení bude 
provedeno v rámci schváleného rozpočtu organizace. 
Při výpočtu limitu prostředků na platy pro rok 2003 organizace vycházela z předpisů pro 
odměňování pro rok 2002, tj. bez 7% navýšení platových tarifů. 
 
19) Hromadná licenční smlouva o užití repertoáru OSA při přenosu rozhlasového a 
televizního vysílání  prostřednictvím společných televizních antén  
Usnesení č.1004/2003 (28/6) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením hromadné licenční smlouvy o užití repertoáru OSA při přenosu rozhlasového a 
televizního vysílání prostřednictvím společných televizních antén mezi městem Strakonice 
jako provozovatelem společných televizních antén a Ochranným svazem autorským (OSA), 
se sídlem Praha 6, Čs. armády 20.  
 
20) Žádost o příspěvek z grantového programu na JK na opatření k protipovodňové  
ochraně obcí  
Usnesení č.1005/2003 (30/20) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti na KÚ JK o přidělení grantů na tyto akce. 

- odtoková studie řeky Otavy v úseku mezi Střelskými Hošticemi a Strakonice 
- projektová a inženýrská příprava pro stavbu mokrého poldru (retenční nádrže), Banina 

v k.ú. Střela 
II. Ukládá 
vedoucímu odboru ŽP a vedoucí majetkového odboru zabezpečit všechny potřebné úkony 
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k podání výše uvedené žádosti 
 
21) Zřízení kompostárny na pozemku Města Strakonice     
Usnesení č.1006/2003 (30/18) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vybudováním kompostárny na území města Strakonice v části pozemku č.p. 153/1 v k.ú. 
Strakonice 
II. Ukládá 
vedoucímu odboru ŽP a vedoucí majetkového odboru zabezpečit všechny potřebné úkony 
k zahájení stavebního řízení, včetně přípravy rozpočtových nákladů na stavbu 
 
22) Informace o přestupkovém řízení ve věci poškození dřevin v k.ú. Strakonice 
Usnesení č.1007/2003 (30/19) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o projednání přestupku ve věci poškození dřevin v  k.ú. Dražejov 
 
23) Rozpočtové opatření č. 48       
Usnesení č.1008/2003 (30/23) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
navýšení  rozpočtu  o  : 
RO č. 48 ve výši 50 000,- Kč   
Výdaje na úhradu nákladů na přestěhování obyvatel z DPS Budovatelská a Stavbařů do DPS 
Rybniční.  
Rozpočtové opatření bude hrazeno z prostředků za min. let . (Zůstatek prostř. 11 394 tis. Kč). 
II. Ukládá 
Finančnímu odboru schválené rozpočtové opatření provést.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdena Tomšovicová 
starosta        místostarostka 
 


