
- 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  36 jednání Rady města Strakonice 

konané 17.9. 2003 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:      7 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta;  

          ing. Pavel, místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka  
                      členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová 
                      ing. Seknička – tajemník 
 
Omluveni:    ing. Šíp 
 
Program: 
 
1. Azylový dům - ubytování 
                            Usnesení č. 1156/2003 
2. Povodňový fond města 
                            Usnesení č. 1157/2003 
3. Rozpočtové opatření č. 64 
                            Usnesení č. 1158/2003 
4. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací 
                            Usnesení č. 1159/2003 
5. Přijetí daru pro ZŠ Jiřího z Poděbrad 
                            Usnesení č. 1160/2003 
6. Vyhodnocení VŘ na tisk publikace „Vlastivědný sborník II. díl“ 
                            Usnesení č. 1161/2003 
7. Logo Městského informačního centra      
                            Usnesení č. 1162/2003 
8. FK SK Strakonice 1908 – žádost o pronájem části Beranova dvora v době konání   
    Václavské poutě 
                            Usnesení č. 1163/2003 
9. Veřejnoprávní smlouvy – město Blatná, město Vodňany 
                            Usnesení č. 1164/2003 
10. Členství města Strakonice ve  Sdružení pro výstavbu D3 a R4 
                            Usnesení č. 1165/2003 
11. Uzavření smluv o nájmu bytu (dům č.p. 313/Str.I. ul. Bavorova)  
                 Usnesení č. 1166/2003 – 1167/2003 
12. VÚ 9764 – žádost o souhlas s použitím znaku města na bojovém praporu  
                            Usnesení č. 1168/2003 
13. BESIP – žádost o finanční příspěvek na Dětské dopravní hřiště ve Strakonicích 
                            Usnesení č. 1169/2003 
14. Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 1170/2003 – 1188/2003 
 



15. Zadání VŘ na vypracování jednostupňového prováděcího projektu „Komunikační   
      propojení ul. Ptákovická a Pohraniční stráže“ 
                            Usnesení č. 1189/2003 
 
 
 
Zahájení jednání 
   36. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,40 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 6 členů RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
 
 
1. Azylový dům - ubytování 
Usnesení č. 1156/2003 (36/1,11) 
Rada města po projednání 
A) I. Nesouhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě  paní  Petry Nešvárové a její dcery  
II. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě  na dobu určitou od 4.10.2003  do 31.12.2003  pana  Václava 
Nováka   
III. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování  na  dobu určitou od 4.10.2003 do 31.12.2003 
s p. Václavem Novákem 
B) I. Souhlasí 
s ubytováním  v Azylovém domě  paní  Zdeny Švecové a jejích dětí na dobu určitou od 
18.9.2003 do 31.12.2003 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování na dobu určitou od 18.9.2003 do 31.12.2003  
 
2. Povodňový fond města 
Usnesení č. 1157/2003 (36/2) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí ukončení účinnosti Smlouvy o poskytnutí příspěvku z povodňového fondu 
města Strakonice na úhradu části nákladů spojených s opravou staveb pro bydlení 
poškozených povodněmi v roce 2002 č. 03-083 uzavřené s paní Annou Staňkovou, 
Strakonice, ke dni 1. 4. 2003 z důvodu úmrtí paní Staňkové (přidělený příspěvek 
z povodňového fondu ve výši 51.000,- Kč dosud nebyl čerpán) 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením nové Smlouvy o poskytnutí příspěvku z povodňového fondu města 
Strakonice na úhradu části nákladů spojených s opravou staveb pro bydlení poškozených 
povodněmi v roce 2002 ve výši 51.000,- Kč s panem Václavem Staňkem, Strakonice (synem 
paní Anny Staňkové a novým vlastníkem bytového domu č.p. 269) 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem výše zmíněné smlouvy 
 
3. Rozpočtové opatření č. 64 
Usnesení č. 1158/2003 (36/3) 
Rada města po projednání 



I. Doporučuje ZM schválit: 
RO č. 64 ve výši 1 700 000,- Kč 
Zvýšení finančních prostředků na provoz sběrných dvorů. 
V příjmech bude zvýšení kryto takto: 
1 250 000,- Kč – kompenzace dopravy Písek 
   450 000,- Kč – dotace Ekokom 
II. Ukládá 
odboru finančnímu RO  č. 64 předložit ke schválení nejbližšímu ZM. 
 
4. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací 
Usnesení č. 1159/2003 (36/4) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
doplnění odpisových plánů DDHM podle předložených návrhů těchto PO: MŠ Strakonice, 
Lidická 625, MěÚSS Strakonice 
 
5. Přijetí daru pro ZŠ Jiřího z Poděbrad 
Usnesení č. 1160/2003 (36/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru pro ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad od firmy Agentura JIRCO s.r.o. – 
pomůcky pro výuku německého jazyka v hodnotě 3.966,- Kč. 
 
6. Vyhodnocení VŘ na tisk publikace „Vlastivědný sborník II. díl“ 
Usnesení č. 1161/2003 (36/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s předloženou „Zprávu o posouzení nabídek“ na tisk Vlastivědného sborníku II. díl a určuje 
toto pořadí vybraných uchazečů: 

1. místo: Blatenská tiskárna s.r.o., Nad Vdovečkem 1123, 388 01  Blatná 
Cena včetně DPH: 158 760,-- Kč 

2. místo: INPRESS a.s., Husova 65, Č. Budějovice 
Cena včetně DPH: 163 012,50 Kč 

3. místo: PB tisk s.r.o., Prokopská 8, Příbram 
Cena včetně DPH: 208 830,-- Kč 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Blatenská tiskárna s.r.o., Nad Vdovečkem 1123, Blatná 
na tisk Vlastivědného sborníku II. díl, za cenu Kč 158 760,-- vč. DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
 
7. Logo Městského informačního centra      
Usnesení č. 1162/2003 (36/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vybranými návrhy pro oficiální logo MIC, které bude používáno pro prezentaci MIC. 
/Autorem loga je ing. arch. Jiří Kupka/. 
II. Ukládá 
odboru rozvoje ve spolupráci s právním odborem ošetřit autorská práva výše uvedeného loga 
 



 
8. FK SK Strakonice 1908 – žádost o pronájem části Beranova dvora v době konání   
    Václavské poutě 
Usnesení č. 1163/2003 (36/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezplatným pronájmem části Beranova dvora fotbalovému klubu SK Strakonice 1908 ve 
dnech 27.9. a 28.9.03 za účelem zajištění parkovacích míst v době konání Václavské poutě 
 
9. Veřejnoprávní smlouvy – město Blatná, město Vodňany 
Usnesení č. 1164/2003 (36/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Strakonice a městem Blatná, podle níž bude 
Městský úřad města Strakonice vykonávat ve správním obvodu města Blatná přenesenou 
působnost svěřenou obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném 
obecním úřadům obcí s rozšířenou působností zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění 
pozdějších předpisů. Město Blatná poskytne městu Strakonice na každého zaměstnance 
vykonávajícího působnost dle této smlouvy příspěvek ve výši 25% vládou stanoveného 
příspěvku na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností. Smlouva se uzavírá na dobu 
určitou od 1.1.2004 do 31.12.2006. 
II. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Strakonice a městem Vodňany, podle níž 
bude Městský úřad města Strakonice vykonávat ve správním obvodu města Vodňany 
přenesenou působnost svěřenou obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v rozsahu 
stanoveném obecním úřadům obcí s rozšířenou působností zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve 
znění pozdějších předpisů. Město Vodňany poskytne městu Strakonice na každého 
zaměstnance vykonávajícího působnost dle této smlouvy příspěvek ve výši 25% vládou 
stanoveného příspěvku na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností. Smlouva se 
uzavírá na dobu určitou od 1.1.2004 do 31.12.2006. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem těchto smluv. 
 
10. Členství města Strakonice ve  Sdružení pro výstavbu D3 a R4 
Usnesení č. 1165/2003 (36/13) 
Rada města po projednání 
I.  Doporučuje ZM 
souhlasit s účastí města Strakonice ve Sdružení pro výstavbu D3 a R4, které je nevládní 
zájmovou organizací fyzických a právnických osob, zabývajících se řešením dopravní situace 
na území hl. m. Prahy, Středočeského, Jihočeského a Plzeňského kraje a s podáním přihlášky 
města Strakonice do tohoto sdružení.  
II. Doporu čuje ZM 
delegovat ing. Vondryse, jako zástupce města Strakonice ve Sdružení pro výstavbu D3 a R4. 
 
11. Uzavření smluv o nájmu bytu (dům č.p. 313/Str.I. ul. Bavorova) 
Usnesení č. 1166/2003 (36/14) 
Rada města po projednání 
1) Uzavření smlouvy o nájmu bytu – 614/Str.I, Budovatelská    



I. Souhlasí  
s dohodou o ukončení účinnosti smlouvy o nájmu bytu v souladu s ust. § 710 odst. 1 oz.,  o 
vel. jedné místnosti  č.b. 2 ve II. podlaží domu  č.p. 313/Str.I, s Janem Pohlodkem a 
Veronikou Bílou ke dni 18.9.03 
II. Rozhodla 
uzavřít smlouvu o nájmu bytu o vel. 1+1 č.b. 11 ve II. podlaží domu č.p. 614/Str.I, v ul. 
Budovatelská.     
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému: 
a) uzavřít s Janem Pohlodkem a Veronikou Bílou dohodu o ukončení účinnosti smlouvy  ke 
svávající  bytové jednotce 
b) uzavřít smlouvu o nájmu bytu a pověřuje starostu:  a) b) podpisy.   
 
Usnesení č. 1167/2003 (36/14) 
2) Uzavření smlouvy o nájmu bytu – 613/Str.I, Budovatelská    
I. Souhlasí  
s dohodou o ukončení nájemního vztahu k bytové jednotce o vel. 1+1 v příz. domu  č.p. 
313/Str.I, v souladu s ust. § 710 odst.1 oz., s Milanem Vaněčkem Str.I. ke dni 31.10.03 
II. Rozhodla  
uzavřít smlouvu o nájmu bytu v č.p. 613/Str.I, ul. Budovatelská č.b. 04 v I. podlaží domu 
s Milanem Vaněčkem Str.I.   
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému: 
a) uzavřít s Milanem Vaněčkem  dohodu o ukončení účinnosti smlouvy  ke svávající  bytové 
jednotce 
b) uzavřít smlouvu o nájmu bytu a pověřuje starostu:  a) b) podpisy.   
 
12. VÚ 9764 – žádost o souhlas s použitím znaku města na bojovém praporu  
Usnesení č. 1168/2003 (36/15) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
a) s použitím znaku města Strakonice na bojovém praporu, „253. praporu zabezpečení 
s dislokací v posádce Strakonice“ nově vytvořeného v rámci reorganizačních a redislokačních 
změn v AČR. 
b) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 50% pořizovacích nákladů na zhotovení výše 
uvedeného praporu, max. do výše 35.000,- Kč  
II. Ukládá 
finančnímu odboru zajistit finanční krytí 
 
13. BESIP – žádost o finanční příspěvek na Dětské dopravní hřiště ve Strakonicích 
Usnesení č. 1169/2003 (36/16) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč na úhradu části nákladů spojených 
s výukou žáků ZŠ na Dětském dopravním hřišti ve Strakonicích, provozovateli Autoškole 
Pella Strakonice 
 
14. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 1170/2003 (36/12) 



1) Žádost o poskytnutí stavebního materiálu na provedení chodníku před rodinným domem 
č.p. 474 v ul. U studánky ve Strakonicích na pozemku v majetku města Strakonice  p.č. dle KN 
320/1 v k.ú Přední Ptákovice. Stavební práce budou provedeny svépomocí. Žadatel: Václav 
Mareš,  Strakonice. 
I. Nesouhlasí 
s poskytnutím stavebního materiálu na provedení chodníku před rodinným domem č.p. 474 
v ul. U studánky ve Strakonicích na pozemku p.č. dle KN 320/1 v k.ú Přední Ptákovice.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru ve spolupráci s odborem rozvoje zhodnotit potřebnost vybudování 
chodníku v této lokalitě, jako celku v režii města 
 
Usnesení č. 1171/2003 (36/12) 
2) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku od města Strakonice na stavební materiál na 
provedení chodníku před rodinným domem č.p. 450 v ul. U studánky ve Strakonicích na 
pozemku v majetku města Strakonice  p.č. dle KN 320/1v k.ú Přední Ptákovice. Stavební práce 
budou provedeny svépomocí. Žadatel: Roman Kačírek, Strakonice. 
I. Nesouhlasí 
s poskytnutím finančního  příspěvku od města Strakonice na stavební materiál na provedení 
chodníku (v místě sjezdu) před rodinným domem č.p. 450 v ul. U studánky ve Strakonicích na 
pozemku v majetku města Strakonice  p.č. dle KN 320/1v k.ú Přední Ptákovice.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru ve spolupráci s odborem rozvoje zhodnotit potřebnost vybudování 
chodníku v této lokalitě, jako celku v režii města 
 
Usnesení č. 1172/2003 (36/12) 
3) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a o uzavření smlouvy na zřízení věcného 
břemene na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1224/13 a 1311/3  v k.ú. 
Strakonice. Žadatel: ČESKÝ TELECOM a.s., Olšanská 5, 130 34 Praha 3 v zastoupení L. 
Kalinou , specialistou pro výstavbu sítě PO Čechy. 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na realizovaní stavby 
veřejné telekomunikační sítě pod označením PRODEJNA POTRAVIN – LIDL STRAK. na 
pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1224/13 a 1311/3  v k.ú.Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na zřízení věcného břemene na realizovaní stavby veřejné 
telekomunikační sítě pod označením PRODEJNA POTRAVIN – LIDL STRAKONICE na 
pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1224/13 a 1311/3  v k.ú.Strakonice 
III. Souhlasí 
s uzavřením předmětných smluv a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 1173/2003 (36/12) 
4) Žádost o souhlas uložit elektropřípojku (změna trasy) na pozemek v majetku města 
Strakonice  v souvislosti s realizací stavby „Strakonice –Lidická -kabel NN“ Žadatel: 
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Palackého 113, Str.  – projektová kancelář elektro.  
RM v souvislosti s realizací stavby „Strakonice – Lidická –kabel NN“. 
I. Revokuje  
původní usnesení č.927/2003 ze dne 16.7. 2003. 
II. Souhlasí 
s uložením elektropřípojky  do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1285/1 a 
1287, vše v  k.ú. Strakonice, dle sazebníku. Investorem akce je Jihočeská energetika a.s. v 



zastoupení ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Palackého 113, Strakonice – projektová 
kancelář elektro.  
III. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
       
Usnesení č. 1174/2003 (36/12) 
5) Žádost o souhlas s opravou (výměnou) stávajících kabelů a kabel.skříní na pozemcích 
v majetku města Strakonice  v souvislosti s realizací stavby „Strakonice, Husova ulice – kabel 
NN“. Žadatel: ELEKTROINVEST St. s.r.o., Palackého 113, St. – projektová kancelář elektro.  
RM v souvislosti s realizací stavby „Strakonice, Husova ulice – kabel NN“ 
I Revokuje 
původní usnesení č.733/2003 ze dne 28.5.2003. 
II. Souhlasí 
s opravou (výměnou) stávajících kabelů a kabelových skříní na pozemcích v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 572/1,  575/4,  580/4, st.479, st.462, st.510,  vše v k.ú. Strakonice. 
Investorem akce je Jihočeská energetika v zastoupení ELEKTROINVEST STRAKONICE 
s.r.o., Palackého 113, Strakonice – projektová kancelář elektro. 
III. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 1175/2003 (36/12) 
6)  TST Strakonice a.s. - žádost o souhlas s uložením parovodu P3 na mostovou konstrukci. 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
uložením parovodu na mostovou konstrukci mostu přes ulici U Náhonu v Ellerově ulici ve St. 
HLASOVÁNO: pro 6  – schváleno 
Usnesení č. 1176/2003 (36/12) 
7)  „Strakonice – Jezárky A,B,C – kabel NN“ – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy. 
Rada města v souvislosti s realizací stavby „Strakonice – Jezárky A,B,C – kabel NN“ 
I. Souhlasí 
s uzavřením „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy“ mezi městem Strakonice a  Jihočeskou 
energetikou a.s., jejímž předmětem je zajištění připojení požadovaného příkonu pro stavební 
parcely v lokalitě Jezárky „A,B,C“. Podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením 
činí cca 50.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 6  – schváleno 
 
Usnesení č. 1177/2003 (36/12) 
8) Paní Anna Ondrejková – žádost o finanční spoluúčast na opravě plotové zdi. 
V souvislosti s rekonstrukcí komunikace ulice Holečkova a Krátká vyzval majetkový odbor 
majitelku plotové zdi v ulici Krátká paní Ondrejkovou k opravě této plotové zdi. Paní 
Ondrejková žádá o finanční spoluúčast na opravě plotové zdi. 
I. Nesouhlasí 
s finanční spoluúčastí města Strakonice na opravě plotové zdi v majetku paní Ondrejkové. 
 
Usnesení č. 1178/2003 (36/12) 
9)  Podchod pro pěší pod tratí České Budějovice – Plzeň mezi ulicemi Prácheňská a 
Komenského ve Strakonicích. 



I. Souhlasí  
s dopracováním zadávací projektové dokumentace ve variantě - Tunel prováděný za výluky, 
jako přesypaná konstrukce bez zásahu do opěrných stěn stávajícího podjezdu při současné 
podmínce minimalizace doprovodných nákladů (překládka sítí, výluka na trati ČD) 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vypracovat výzvu více zájemcům na zajištění výběrového řízení na 
výkon inženýrské činnosti, zajištění všech výběrových řízení, práce spojené s realizací stavby 
včetně technického dozoru investora. 
 
Usnesení č. 1179/2003 (36/12) 
10) Žádost Střediska výchovné péče při Výchovném ústavu pro děti a mládež, Ellerova 160 
RM  po projednání 
I. Souhlasí 
s odstraněním dětských klozetů a s utěsněním kanalizace tak, aby nedocházelo k šíření 
zápachu. Uvedení do původního stavu bude dohodnuto před případným ukončením nájemního 
vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem. 
 
Usnesení č. 1180/2003 (36/12) 
11) Zveřejnění záměru na pronájem NP  
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem níže uvedených NP: 
a)  NP v přízemí domu  čp. 58 U Markéty ve Strakonicích o výměře 57,6 m2 . 
b) NP v přízemí domu čp. 428 v Bezděkovské  ul. ve Strakonicích o výměře 133 m2. 
 
Usnesení č. 1181/2003 (36/12) 
12) Informace, týkající se umístění prodejních automatů v základních školách  
I. Bere na vědomí 
předloženou informaci o umístění prodejních automatů v ZŠ: J. z Poděbrad, Dukelská a v ZŠ 
a MŠ Povážská 
 
Usnesení č. 1182/2003 (36/12) 
13) Prodloužení nájemní smlouvy na NP 
I. Souhlasí 
s prodloužením výpovědní lhůty p. Haně Kunešové,  Strakonice na NP v organizaci MěKS – 
prodejna květin v kině OKO o celkové výměře 32 m2, o jeden měsíc, to je do 31.10.2003.  
 
Usnesení č. 1183/2003 (36/12) 
14) Mgr. Zdenko Titze – majitel pozemků pod MŠ Holečkova 413. 
I. Nesouhlasí  
s pronájmem pozemků a to parc.č. 692/3, PK 617/2 a st. 571/2,  parc.č. k.ú. Nové Strakonice 
za výši pronájmu 35.000,-Kč od 1.1.2002 na dobu určitou 5 let. 
 
Usnesení č. 1184/2003 (36/12a) 
15) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 614/4 v k.ú. 
Přední Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 90/13 v k.ú. 
Přední Ptákovice.  
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 614/4 v k.ú. Přední 
Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 90/13, 90/17 v k.ú. 



Přední Ptákovice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a 
vyjádřením správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 1185/2003 (36/12a) 
16) Žádost o povolení uložit inženýrské sítě do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 614/4 v k.ú. Přední Ptákovice. Žadatel: Zdeněk Malina , Strak.  
RM v souvislosti se zřízením elektrické, plynové, vodovodní a telefonní přípojky pro 
připojení novostavby RD na pozemku žadatele p.č. dle KN 90/13 v k.ú. Přední Ptákovice 
I. Souhlasí 
s uložením elektrické, plynové, vodovodní a telefonní přípojky do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 614/14 v k.ú. Přední Ptákovice, dle sazebníku. Investorem akce je 
Zdeněk Malina , 386 01 Strakonice.    
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 1186/2003 (36/12a) 
17) Výběrové řízení na provedení stavby „Rekonstrukce komunikace Želivského a 
souvisejících ploch, Strakonice“  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce komunikace 
Želivského a souvisejících ploch, Strakonice“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190, 339 55 Klatovy, na 
zhotovení stavby „Rekonstrukce komunikace Želivského a souvisejících ploch, Strakonice“, 
za cenu 4 375 829,- Kč včetně DPH, s termínem zhotovení 7 týdnů. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 1187/2003 (36/12a) 
18) Stavební  úpravy  č.p. 2 a 3                          
I. Souhlasí 
a) s uzavřením dodatku na odsouhlasené vícepráce při provedení stavby v celkové výši  
651.915 ,- Kč   
b) s termínem  dokončení  stavby  24.7. 2003  
II. Pověřuje    
starostu podpisem předmětného dodatku       
 
Usnesení č. 1188/2003 (36/12a) 
19)   Žádost o souhlas uložit kabel NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
1371/1 v k.ú. Strakonice  v souvislosti s realizací stavby „Jezárky – parcely A,B,C“ 
RM v souvislosti s realizací stavby „Jezárky – parcely A,B,C“ 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1371/1 v k.ú. 
Strakonice, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
 
            



15. Zadání VŘ na vypracování jednostupňového prováděcího projektu „Komunika ční   
      propojení ul. Ptákovická a Pohraniční stráže“ 
Usnesení č. 1189/2003 (36/8) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
vyhodnocení výběrového řízení na vypracování jednostupňového prováděcího projektu 
„Komunikační propojení ulice Ptákovická a Pohraniční stráže“ – Město Strakonice 
neobdrželo žádnou nabídku 
II. Souhlasí 
se zadáním výběrového řízení na vypracování jednostupňového prováděcího projektu 
„Komunikační propojení ulice Ptákovická a Pohraniční stráže“ dle zákona č. 199/1994 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných 
zakázek v podmínkách města Strakonice s tím, že termín plnění veřejné zakázky bude od 1. 1. 
2004 
III. Souhlasí  
s obesláním těchto firem: 

Ing. Bican, projekce dopravních staveb, Nábřeží 1. máje 1935 – OD Racek, Písek 
Ing. Jiří Jíra, projekce dopravních staveb, Strakonická 40, Písek 
Ing. Petr Kaplan, B. Smetany 34, České Budějovice 
Ing. Maroušek, Ateliér DS, Boženy Němcové 2, České Budějovice 
Ing. Lumír Zenkl, Jírovcova 2, České Budějovice 
Projektová kancelář Komplet, Písecká 893, Strakonice 

IV. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky: 
Ing. Pavel Vondrys, Ing. Hana Roudnická, Ing. arch. Marta Slámová, Ing. Jana Narovcová, 
Ing. Václav Býček           a náhradníky: 
Ing. Pavel Pavel, Ing. Jaromír Zeman, Jaroslav Houska, Jaroslav Bašta, Ing. Oldřich Švehla 
V. Ukládá  
vedoucímu odboru rozvoje zajistit výběrové řízení na vypracování jednostupňového 
prováděcího projektu „Komunikační propojení ulice Ptákovická a Pohraniční stráže“ 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys        Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 


