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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 41. jednání Rady města Strakonice 
konané 22.10. 2003 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      6 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta;  

          pí Tomšovicová, místostarostka 
                      členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová, ing. Šíp 
                      ing. Seknička – tajemník 
 
Omluveni:    ing. Pavel, místostarosta 
 
Program: 
 
1. Změna použití finančních prostředků    
                            Usnesení č. 1300/2003 
2. Úprava ceny  kopírovacích služeb zajišťovaných na MěÚ     
                            Usnesení č. 1301/2003 
3. Řešení pozemku č. 537/12 v k.ú. Strakonice v areálu ZŠ Čelakovského  
                            Usnesení č. 1302/2003 
4. Azylový dům – ubytování   
                            Usnesení č. 1303/2003 
5. Doplnění Preambule Pravidel pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona 199/1994   
    Sb., o zadávání veřejných zakázek , v platném znění v podmínkách města Strakonice 
                            Usnesení č. 1304/2003 
6. Smlouva o poskytnutí grantu     
                            Usnesení č. 1305/2003 
7. Nákup tiskáren pro potřeby úřadu    
                            Usnesení č. 1306/2003 
8. Smlouva na technickou podporu na program Sociál s firmou Ing.Valný – RichVaSoft 
                            Usnesení č. 1307/2003 
9. Veřejná zakázka na vypracování jednostupňového prováděcího projektu „Chodník a dětská  
     hřiště v sídlišti Stavbařů      
                            Usnesení č. 1308/2003 
10. Návrh kapacitní listiny – udělení výjimky    
                            Usnesení č. 1309/2003 
11. Sazebník výdajů spojených s poskytnutím informace dle zákona č. 106/1999Sb. 
                            Usnesení č. 1310/2003 
12. Pořízení DDHM nad rámec schváleného rozpočtu a přijetí daru  
                            Usnesení č. 1311/2003 
13. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací   
                            Usnesení č. 1312/2003 
14. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících  
      opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku               
                            Usnesení č. 1313/2003 
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15. Logo městského informačního centra – licenční smlouva   
                            Usnesení č. 1314/2003 
16. Odkoupení fotografií města – smlouva o poskytnutí autorských práv k fotografiím 
                            Usnesení č. 1315/2003 
17. Rozpočtové opatření č. 82         
                            Usnesení č. 1316/2003 
18. TS s.r.o - využití prostoru p. č. 1255/1 a 1255/2 k.ú. Strakonice (Beranův dvůr)  
                            Usnesení č. 1317/2003 
19. Mimořádné odměny pro ředitele škol       
                            Usnesení č. 1318/2003 
20. Bytové záležitosti      
                 Usnesení č. 1319/2003 – 1322/2003 
21. MěKS – „Rekonstrukce baru a sociálních zařízení v přízemí MěDK“  
                            Usnesení č. 1323/2003 
22. MěÚSS - zadávání veřejných zakázek za 3.Q. 2003     
                            Usnesení č. 1324/2003 
23. Majetkové záležitosti         
                 Usnesení č. 1325/2003 – 1346/2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   41. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,35 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. 
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1. Změna použití finančních prostředků    
Usnesení č. 1300/2003 (40/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s použitím finančních prostředků poskytnutých v roce 2003 Svazu neslyšících a 
nedoslýchavých v ČR – základní organizace, Strakonice ve výši 7644,- Kč rovněž na úhradu 
nájmu  v Centru pro zdravotně postižené Jihočeského kraje . 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru seznámit organizaci s vydaným usnesením 
 
2. Úprava ceny  kopírovacích služeb zajišťovaných na MěÚ     
Usnesení č. 1301/2003 (40/2) 
Úpravu ceny kopie formátu A4 je nutno  provést v souladu s platností vyhlášky 79/ 2003 Sb. 
ze dne  10.3.2003. Dne 31.10.2003 se ukončuje platnost mincí po 10 a 20 haléřích. Dosavadní 
schválená cena kopie A4 byla 1,60 Kč, nyní bude zvýšena na 2,00 Kč. Cena oboustranné 
kopie zůstává nezměněna, tj. 3,- Kč. 
Na úseku ověřování podpisů a listin je používán kopírovací stroj pouze formátu A4, kopie 
velikosti A3 se kopírovaly na kopírovacím stroji umístěném na sekretariátu MěÚ, kde je 
kopírování na ŽL zrušeno. 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
a) s úpravou ceny kopie formátu A4 na 2,- Kč za 1 kopii, cena oboustranné kopie zůstává ve 
výši 3,- Kč za 1 kopii 
b) se zrušením kopírovacích služeb ve formátu A3 
 
3. Řešení pozemku č. 537/12 v k.ú. Strakonice v areálu ZŠ Čelakovského  
Usnesení č. 1302/2003 (40/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předloženou zprávu o řešení pozemku č. 537/12 v k.ú. Strakonice v areálu základní školy 
Čelakovského ve Strakonicích 
II. Ukládá  
vedoucímu odboru životního prostředí zajistit realizaci úpravy zeleně 
III. Ukládá  
vedoucímu odboru majetkového zajistit realizaci zpevněných ploch 
IV. Ukládá  
vedoucímu odboru rozvoje zajistit realizaci laviček a dětské prolézačky 
V. Souhlasí 
s uvolněním příslušných finančních částek na realizaci zeleně z kapitoly životního prostředí 
zeleň, na zpracování projektové dokumentace z kapitoly projekty, na realizaci cest z kapitoly 
majetkového odboru chodníky a na realizaci dětské prolézačky a laviček z kapitol odboru 
rozvoje městský mobiliář a dětská hřiště 
 
4. Azylový dům – ubytování   
Usnesení č. 1303/2003 (40/6, 6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ubytováním  v Azylovém domě  pana  Václava Růžičky  
na dobu určitou od 23.10.2003 do 31.1.2004 
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s ubytováním  v Azylovém domě pana Richarda Demetra 
na dobu určitou od 23.10.2003 do 31.1.2004 
s ubytováním  v Azylovém domě paní Martiny Šmalclové a jejích dětí 
na dobu určitou od 1.11.2003  do 31.1.2004 
s ubytováním  v Azylovém domě  pana  Josefa   Pitelky 
na dobu určitou od 23.10.2003 do 31.1.2004 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvy o ubytování na dobu určitou  
od 23.10.2003 do 31.1.2004  s Václavem Růžičkou 
od 23.10.2003 do 31.1.2004 s Richardem Demetrem 
od 1.11.2003 do 31.1.2004 s paní Martinou Šmalclovou 
od 23.10.2003 do 31.1.2004 s Josefem Pitelkou 
 
5. Doplnění Preambule Pravidel pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona  
    199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek , v platném znění v podmínkách města    
     Strakonice 
Usnesení č. 1304/2003 (40/7) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
s účinností od 1.11.2003 doplnit Preambuli Pravidel pro zadávání veřejných zakázek ve 
smyslu zákona 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v podmínkách 
města Strakonice ve druhé větě takto : 
Pravidla budou v oblasti investic, oprav a nákupu potravin obdobně aplikována rovněž ve 
vztahu k subjektům zřízeným městem Strakonice. Znění pravidel bylo schváleno usnesením 
rady města dne 11.7.2001 a 22.10.2003 
II. Ukládá 
a/  kanceláři tajemníka, oddělení školství, informovat o této změně ředitele základních škol, 
předškolních zařízení a vedoucí školních jídelen 
b/ subjektům zřízeným městem Strakonice tato Pravidla obdobně aplikovat 
 
6. Smlouva o poskytnutí grantu     
Usnesení č. 1305/2003 (40/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o poskytnutí grantu s Jihočeským krajem na akci „Odtoková studie 
povodí Otavy mezi Střelskými Hošticemi a Strakonicemi“ 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy 
 
7. Nákup tiskáren pro potřeby úřadu    
Usnesení č. 1306/2003 (40/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s nákupem  6 ks tiskáren pro potřeby úřadu od firmy Orion Computers v.o.s. v celkové ceně 
118.380 Kč. 
 
8. Smlouva na technickou podporu na program Sociál s firmou Ing.Valný – RichVaSoft 
Usnesení č. 1307/2003 (40/11) 
Rada města po projednání 
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I. Schvaluje  
smlouvu na nákup technické podpory na program Sociál firmy Ing.Richard Valný - 
RichVaSoft: 
Sociál 4000 Kč/rok 
II. Pověřuje  
starostu podpisem smluv  
 
9. Veřejná zakázka na vypracování jednostupňového prováděcího projektu „Chodník a   
    dětská hřiště v sídlišti Stavbařů      
Usnesení č. 1308/2003 (40/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním výběrového řízení na vypracování jednostupňového prováděcího projektu 
„Chodník a dětská hřiště v sídlišti Stavbařů ve Strakonicích“ 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 
II. Souhlasí  
s obesláním těchto firem: 
Ing. Pavel Bláha, Holečkova 418, Strakonice 
Ing. Petr Kaplan, B. Smetany 34, České Budějovice 
Ing. Miloš Polanka, Zvolenská 37, Strakonice 
Ing. arch. Jan Rampich, Zvolenská 37, Strakonice 
Ing. Lumír Zenkl, Jírovcova 2, České Budějovice 
ateliér Penta, Raisova 1004, Strakonice 
Projektová kancelář Komplet, Písecká 893, Strakonice 
III. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky: 
Ing. Pavel Vondrys, Ing. Hana Roudnická, Ing. arch. Marta Slámová, Ing. Jana Narovcová, 
Ing. Jaroslav Brůžek              a náhradníky: 
Ing. Pavel Pavel, Ing. Helena Ondrášková, Jaroslav Houska, Jaroslav Bašta, Ing. Václav 
Býček 
IV. Ukládá  
vedoucímu odboru rozvoje zajistit výběrové řízení 
 
 
 
10. Návrh kapacitní listiny – udělení výjimky    
Usnesení č. 1309/2003 (40/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s návrhem kapacitní listiny ve třídách mateřských škol na školní rok 2003-04 
a/ počet tříd : MŠ U Parku 3 třídy, MŠ A.B.Svojsíka 4 třídy, MŠ Lidická 4 třídy , odloučené 
pracoviště Holečkova 413 4 třídy,  odloučené pracoviště Školní 4 třídy,  odloučené pracoviště 
Spojařů 3 třídy, ZŠ a MŠ Povážská součást MŠ Šumavská 3 třídy 
b/ počet dětí ve třídě :  MŠ U Parku 24 dětí v 1. třídě, 28 dětí ve 2. třídě  a  23 dětí ve 3. třídě. 
MŠ A.B.Svojsíka po 25 dětech v 1., 2. a 4. třídě. MŠ Lidická po 25 dětech v  1., 2., 3. a 4. 
třídě, odloučené pracoviště Holečkova 413 po 25 dětech ve  3. a 4. třídě, odloučené pracoviště 
Školní po 25 dětech v 1., 2., 3., a 4. třídě, odloučené pracoviště Spojařů po 25 dětech v 1., 2. a 
3. třídě, ZŠ a MŠ Povážská součást MŠ Šumavská po 25 dětech v 1., 2. a 3. třídě 
Budou dodrženy pedagogické, hygienické a organizační podmínky a kapacita MŠ stanovená 
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rozhodnutím v zařazení do sítě škol MŠMT nebude překročena. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem návrhu kapacitní listiny 
III. Ukládá 
a/ oddělení školství učinit kroky s tím související 
b/ ředitelkám MŠ projednat  počet tříd a  počet dětí ve třídě s krajským úřadem a povolit 
výjimku z počtu dětí ve třídě 
 
11. Sazebník výdajů spojených s poskytnutím informace dle zákona č. 106/1999Sb. 
Usnesení č. 1310/2003 (40/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s úpravou výše výdajů spojených s poskytnutím informace (Sazebník) takto: 

- mzdové náklady spojené s vyhledáváním informace: 263,- Kč za každou započatou 
hodinu práce zaměstnance 

- materiálové náklady:  
-   2,-   Kč   za každou stránku černobílého tisku velikosti A4, na  níž  je informace  
                   poskytnuta 

      - 12,50 Kč za každý nosič dat (disketa 1,44MB) 
      - v ostatních případech budou materiálové náklady stanoveny ve výši skutečně  
         vynaložených výdajů (např.barevné kopie,…) 
- doručovací náklady – dle skutečně vynaložené částky 

Ostatní ustanovení Pravidel pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném 
znění zůstávají nezměněna. 
Shora uvedené výdaje budou aplikovány s účinností od 1. 11. 2003 , tj. v případech, které 
budou vyřizovány (informace budou poskytnuty) po 1. 11. 2003 včetně (i když žádost o 
poskytnutí informace byla doručena před tímto datem). 
 
12. Pořízení DDHM nad rámec schváleného rozpočtu a přijetí daru  
Usnesení č. 1311/2003 (40/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
1) s pořízením drobného dlouhodobého hmotného majetku: 

a) ZŠ Strakonice, Jezerní 1280 – 2 ks umělých květin do vstupní hale v celkové hodnotě 
3 340,- Kč – bude hrazeno z prostředků na provoz 

b) ZŠ Strakonice, Dukelská 166 – 1 ks mobilního telefonu v pořizovací ceně 2 500,- Kč 
(do ŠD – bude hrazeno z fondu rezervního), 1 ks lednice v pořizovací ceně do 10 000,- 
Kč (bude hrazeno z FKSP) 

c) MŠ Čtyřlístek – pořízení lednice na vejce v hodnotě 3 659,- Kč – bude pořízeno 
z prostředků na provoz 

d) ZŠ Strakonice, Poděbradova – pořízení lednice v hodnotě 10 000,- Kč – bude hrazeno 
z fondu rezervního 

2) s přijetím daru: 
    ZŠ Strakonice, Dukelská 166 – učebnice pro učitele Project 2 a 3 TBOOK 2 a 3 kusy,  
    Project 2 a 3 CASS 1 a 2 kusy 
 
13. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací   
Usnesení č. 1312/2003 (40/16) 
Rada města po projednání 
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I. Schvaluje      
doplnění odpisových plánů dlouhodobého hmotného majetku podle předložených návrhů 
těchto příspěvkových organizací: 

- Šmidingerova knihovna Strakonice 
- STARZ Strakonice 

 
14. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
      omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 1313/2003 (40/19,19a) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na :  

a) 27. října 2003 – DISCO – reprodukovaná hudba – pořádá Jiří Pála, Dancing UNO, 
Písecká 408, Strakonice – od 22,00 hodin do 5,00 hodin následujícího dne v DANCING 
UNO. 

b) 8. listopadu 2003 – PLES – živá hudba – pořádá Zbyněk Mařík, Strakonice - 
v Sokolovně, Na Stráži 340, Strakonice od 22, 00 hodin do 3, 00 hodin následujícího 
dne. 

c) 16. ledna 2004 - Maturitní ples – živá hudba - pořádá VOŠ a SPŠ Strakonice,  
      Želivského 291 v Kulturním domě, Mírová 381 dne 16. 1. 2004 od 22,00 hodin do  
      2,00 hodin následujícího dne. 
d) 21. února 2004 – Maturitní ples – živá hudba + diskotéka – pořádá 4 B, Gymnázium 

Strakonice, Máchova 174 v Kulturním domě, Mírová 381 dne 21. 2. 2004 od 22,00 
hodin do 4,00 hodin následujícího dne. 

              
15. Logo městského informačního centra – licenční smlouva   
Usnesení č. 1314/2003 (40/20) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy k návrhu loga Městského informačního centra s autorem loga – 
Ing. arch. Jiřím Kupkou za cenu 2000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
16. Odkoupení fotografií města – smlouva o poskytnutí autorských práv k fotografiím 
Usnesení č. 1315/2003 (40/21) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavíráním smluv o poskytnutí autorských práv k fotografiím s autory fotografií za cenu     
do 1000 Kč/ks fotografie. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem těchto smluv. 
 
17. Rozpočtové opatření č. 82         
Usnesení č. 1316/2003 (40/23) 
Rada města po projednání 
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I. Schvaluje  
navýšení  rozpočtu o : 
RO č. 82 ve výši 150 000,-Kč 
Navýšení finančních prostředků ve výdajích  - na nákup kontejnerů na tříděný odpad ( pro 
sběr papíru) . Bude nakoupeno 15 ks kontejnerů s horním plněním  i horním výsypem. 
RO bude v příjmech kryto z příspěvku od  EKO KOMu.  
II. Ukládá 
odboru finančnímu schválené RO č. 82 provést. 
 
18. TS s.r.o - využití prostoru p. č. 1255/1 a 1255/2 k.ú. Strakonice (Beranův dvůr)  
Usnesení č. 1317/2003 (41/24) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s využitím prostoru Beranův dvůr k bezplatné zápůjčce Technickým službám Strak. s.r.o. jako 
parkoviště na dny 13.11.03 od 11,00 hod. a ž 14.11.03 do 12,00 hod. z důvodu konání valné 
hromady organizací Technických služeb ČMSMCPS. 
 
19. Mimořádné odměny pro ředitele škol       
Usnesení č. 1318/2003 (40/24) 
Rada města projednala předložený  písemný návrh, který je přílohou usnesení RM a je uložen 
na oddělení školství MěÚ. 
I. Schvaluje  
v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., § 13, nařízením vlády č. 251/1992 Sb. § 10 a 
„Zásadami pro stanovení výše příplatku za vedení, osobního a zvláštního příplatku a odměn 
ředitelům škol …“ schválenými RM dne 29.1.2003, vyplacení mimořádných odměn za 
období II. pol. r.  2003 ředitelům základních a mateřských škol, zřizovaných městem Strak.  
II. Ukládá 
kanceláři tajemníka, oddělení školství učinit potřebné kroky s tím související. 
 
20. Bytové záležitosti      
Rada města po projednání 
Usnesení č. 1319/2003 (41/26) 
2/10/2003  Uvolněná bytová jednotka do  50 m2 

I. Rozhodla  
uzavřít smlouvu o nájmu bytu o vel. garsoniéra (1+0) č.b. 30  v  Str.I, s Evou Víznerovou, 
v souladu s přijatými usneseními rady města.   
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému, uzavřít smlouvu o nájmu bytu a pověřuje starostu  
podpisem.   
 
Usnesení č. 1320/2003 (41/26) 
3/10/2003  Jan Pohlodko, 614/Str.I, Veronika Bílá, V Ráji 767/Str, nájemci b.j. 1+1  
Budovatelská (maj. město ST, 3 osoby), 
Bohuš Patkolo, 767/Str.I, nájemce b.j.1+2 V Ráji (maj. město ST, 4 osoby) 
- žádost o schválení dohody o výměně bytových jednotek ve smyslu ust. § 715 oz v platném 
znění  
I. Rozhodla  
udělit souhlas ve smyslu ust. § 715 oz. v platném znění s dohodou o výměně bytových 
jednotek nájemcům: Janu Pohlodkovi Str.I, Veronice Bílé Str.I, b.j. 1+1, a  Bohuši  Patkolovi  
Str.I,  b.j. 1+2. 
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II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému: 
a) uzavřít s jmenovanými dohody o ukončení účinnosti smluv ke svávajícím  bytovým 
jednotkám  
b) uzavřít s jmenovanými smlouvy o nájmu bytů za základě výměny bytů a pověřuje starostu 
jejich podpisy.  
 
Usnesení č. 1321/2003 (41/26) 
4/10/2003 Petr Kozohorský, Str.II, náj. b.j. gars. Na Ohradě, (maj. město ST, 2 osoby), 
Anna Šmalclová, Str.I, náj. b.j. 1+3, U Sv. Markéty (maj. město ST  
1 osoba) 
- žádost o schválení dohody o výměně bytových jednotek ve smyslu ust. § 715 oz v platném 
znění  
I. Rozhodla  
udělit souhlas ve smyslu ust. § 715 oz. v platném znění s dohodou o výměně bytových 
jednotek nájemcům: Petru Kozohorskému Str.II, b.j. gars. a  Anně Šmalclové Str.I,  b.j.1+3. 
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému: 
a) uzavřít s jmenovanými dohody o ukončení účinnosti smluv ke svávajícím  bytovým 
jednotkám  
b) uzavřít s jmenovanými smlouvy o nájmu bytů za základě výměny bytů a pověřuje starostu 
jejich podpisy.  
 
Usnesení č. 1322/2003 (41/26) 
25/10/2003  Uvolněná bytová jednotka do  50 m2 

I. Rozhodla  
uzavřít smlouvu o nájmu bytu o vel. 1+1 č.b. 05 v domě č.p. 613/Str.I, v ul. Budovatelská  
s Romanem Lackem  v souladu s přijatými usneseními rady města.   
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému, uzavřít smlouvu o nájmu bytu a pověřuje starostu  
podpisem.   
 
21. MěKS – „Rekonstrukce baru a sociálních zařízení v přízemí MěDK“  
Usnesení č. 1323/2003 (41/27) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
na základě poptávkového řízení se zadáním akce „Rekonstrukce baru a sociálních zařízení 
v přízemí MěDK“  firm ě Protom s.r.o., Strakonice a s uzavřením smlouvy za nabídkovou 
cenu 999.452,- vč. DPH 
 
22. MěÚSS - zadávání veřejných zakázek za 3.Q. 2003     
Usnesení č. 1324/2003 (41/25) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předloženou zprávu MěÚSS o přímém zadávání veřejných zakázek ve 3. čtvrtletí 2003 
 
23. Majetkové záležitosti         
Rada města po projednání 
Usnesení č. 1325/2003 (40/22) 
1) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Komunikace a chodníky v ulici Krále Jiřího 
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z Poděbrad, Strakonice“ 
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 
„Komunikace a chodníky v ulici Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice“ za podmínek a 
v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto zájemcům: 

1. ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice 
2. SILNICE NEPOMUK a.s.,Kozlovická 418, 335 01 Nepomuk                         
3. STRABAG a.s., Pražská 313, 397 38 Písek 
4. SWIETELSKY stavební s.r.o.,Oblast Západ-závod Sušice, Pražská 58, Sušice 
5. SILNICE KLATOVY a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy 

II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
předseda:  Ing. Pavel Pavel, členi:  Ing. Jana Narovcová, Ing. Václav Býček, Ing. Oldřich 
Švehla, RNDr. Ladislav Havel, Václav Šrámek, zástupce JHK        a  náhradníky: 
Ing. Pavel Vondrys, Ing. Karel Seknička, Ing. Jaromír Zeman, Jaroslav Houska, Zdeněk 
Nikodem, MUDr. Josef Vávra, Mgr.Martina Hadravová 
III. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů této veřejné zakázky 
 
Usnesení č. 1326/2003 (40/22) 
2) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Chodník podél komunikace Mírová, Strakonice“ 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle ust. § 49b zákona č. 
199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na zhotovitele díla „Chodník 
podél komunikace Mírová, Strakonice“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto 
zájemcům: 

1. Znakon, a.s., Sousedovice 44 
2. AGROTREND, nám. Maxe Švabinského č. 10, České Budějovice  
3. Stavební firma HUKO s.r.o., Chroboly, Leptač 30, 383 01 Prachatice 
4. H + T s.r.o., Komenského 373, 386 01 Strakonice 
5. Vladimír Kohout, B. Němcové 1118, Strakonice 
6. Václav Hubáček, Jana Čarka 2513, 397 01 Písek 
7. VKS Vacík Milan stavební firma, Krále Jiřího z Poděbrad 842, Strakonice 

II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
předseda:  Ing. Pavel Pavel, členi:  Ing. Jana Narovcová, Ing. Václav Býček, Ing. Oldřich 
Švehla, RNDr. Ladislav Havel, Václav Šrámek, zástupce JHK     a náhradníky: 
Ing. Pavel Vondrys, Ing. Karel Seknička, Ing. Jaromír Zeman, Jaroslav Houska, Zdeněk 
Nikodem, MUDr. Josef Vávra, Mgr.Martina Hadravová 
III. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů této veřejné zakázky 

 
Usnesení č. 1327/2003 (40/22) 
3)   Žádost o povolení uložit kanalizační přípojku do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 1305 v  k.ú. Dražejov u Strakonic. Žadatel: Milan Valentiny Dražejov 78. 
RM v souvislosti se zřízením kanalizační přípojky pro připojení  rodinného domu na parcele 
p.č. dle KN  st. 78 v k.ú. Dražejov u Strakonic.  
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č.. dle KN 1305 
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v k.ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
Usnesení č. 1328/2003 (40/22) 
4) Žádost o povolení uložit dešťovou kanalizaci do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 161 v katastrálním území Přední Ptákovice. Žadatel: Josef Troška, 386 01 Strakonice.  
RM v souvislosti se zřízením dešťové kanalizace pro připojení  rodinného domu na parcele 
p.č. dle KN  st. 208 v k.ú. Přední Ptákovice.  
I. Souhlasí 
s uložením dešťové kanalizace do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 161 
v k.ú. Přední Ptákovice, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
Usnesení č. 1329/2003 (40/22) 
5)  Zpracování a prodej roztroušené nahodilé těžby  
I. Souhlasí  
se zpracováním roztroušené nahodilé těžby formou „samovýrob“, přičemž minimální cena za 
prodej tohoto dřeva je stanovena „ceníkem samovýrob“ ( tento ceník předkládá OLH, tj. 
LESY ČR s.p).  
II. Souhlasí 
s uzavíráním smluv o prodeji dříví v drobném a současně pověřuje odborného lesního 
hospodáře jejich podpisem. 
 
Usnesení č. 1330/2003 (40/22) 
6)  Žádost o povolení sjezdu z parkoviště přes pozemky v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 147/1 a p.č dle KN 1339/1, vše v k.ú. Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN st. 293 
v k.ú. Strakonice. Žadatel : Ing. Vladimír a Bohumila Voříškovi,  Strak. 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu  z parkoviště přes pozemky v majetku města Strakonice p.č. dle KN 147/1 
a p.č dle KN 1339/1, vše v k.ú. Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN st. 293 v k.ú. 
Strakonice, s následujícími podmínkami: 
- sjezd bude řešen v zámkové dlažbě, druh a skladba zámkové dlažby bude upřesněna před 
realizací 
- stavba bude povolena na dobu dočasnou a to tří let. 
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců 
inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 1331/2003 (40/22) 
7) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 1371/1 v k.ú. 
Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 1371/103 v k.ú. 
Strakonice. Žadatel: Vladimír Trnka,  Strakonice. 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 1371/1 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 1371/103 
v k.ú.Dražejov u Strakonic. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a 
vyjádřením správců inženýrských sítí. 
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Usnesení č. 1332/2003 (40/22) 
8) Souhlas se stavebními úpravami v objektu MěKD 
I. Souhlasí 
z titulu majitele s realizací akce „Stavební úpravy baru a sociálního zařízení v I.NP MěDK čp. 
831 ve Strakonicích“. 
 
Usnesení č. 1333/2003 (40/22) 
9) Pronájem NP v domě čp. 58 U Markéty ve Strakonicích  
I. Souhlasí 
s pronájmem NP v přízemí domu  čp. 58 U Markéty ve Strakonicích o výměře 57,6 m2 
následujícímu žadateli:  PAPÍR speciál PHP spol. s.r.o. Strakonice, zastoupena p. Štěpánem 
Pivničkou, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, účel 
pronájmu zachování prodejny papírnictví,  nájemné ve výši 171.850,-  Kč/ročně.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
Usnesení č. 1334/2003 (40/22) 
10) Pronájem NP v domě čp. 428 v Bezděkovské ul. ve Strakonicích 
I. Souhlasí  
s pronájmem NP v přízemí domu  čp. 428 v Bezděkovské ul. ve Strakonicích o výměře 156,5 
m2, následujícímu žadateli: Jiřímu Kubešovi, obchodní činnost, Bezděkovská 428, 
Strakonice, za účelem provozování prodejny potravin,  smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 64.000,- Kč/ročně. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
Usnesení č. 1335/2003 (40/22) 
11) Pronájem nebytových prostorů v objektu Zámku čp. 1 ve Strakonicích 
I. Souhlasí  
s pronájmem NP v objektu Zámku čp. 1 ve Strakonicích na I. hradním nádvoří o výměře 75 
m2 (NP za výstavní síní), panu Pavlu Koubkovi, Strakonice, účel pronájmu – zřízení hudební 
zkušebny, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné 
ve výši  10.000,- Kč/ročně.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
Usnesení č. 1336/2003 (40/22) 
12) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě uzavřené 1.11.2000 mezi městem Strakonice 
Výchovným ústavem pro děti a mládež a Střediskem výchovné péče pro děti a mládež České 
Budějovice na pronájem NP v objektu bývalé MŠ Ellerova 160 ve Strakonicích, jehož 
předmětem bude změna názvu nájemce,  nový název:  
Dětský domov se školou a Středisko výchovné péče, Šindlovy Dvory 25, 370 01 České 
Budějovice.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku ke smlouvě.  
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Usnesení č. 1337/2003 (40/22) 
13 )  Euroškola  -  rekonstrukce  soc.  zařízení  
I. Souhlasí  
se změnami  stavby a  uzavřením  dodatku na  celkovou  cenu  díla  844 272,- Kč  (což je o 29 
695 ,- Kč nižší, než  smluvní  cena) 
II. Pověřuje  
starostu podpisem  dodatku 
 
Usnesení č. 1338/2003 (40/22a) 
14) Výstavba ZŠ Povážská 
I. Souhlasí 
s poskytnutím pozemku 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice ve vlastnictví města Strakonice, 
k užívání ZŠ + MŠ Strakonice, Povážská pro tyto účely : 

1. POZEMEK PRO PĚSTITELSKÉ PRÁCE  
2. POZEMEK URČENÝ PRO DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 
3. POZEMEK URČENÝ PRO DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
4. PARKOVÁ ÚPRAVA NÁMĚSTÍ,  

II. Souhlasí 
s poskytnutím sportovišť – plavecký bazén, zimní stadion, běžecký ovál u ZŠ Dukelská, 
sportovní hřiště na Muškách, do užívání ZŠ + MŠ Strakonice, Povážská (prostřednictví 
předmětných smluv). 
 
Usnesení č. 1339/2003 (40/22a) 
15) Žádost Českého telecomu a.s. Praha 
I. Souhlasí 
s prodloužením výpovědní lhůty v  nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Strakonice a 
Českým telecomem a.s. Praha na pronájem  NP v čp. 380 Husova ul. ve Strakonicích 
z původně odsouhlasených 3 měsíců na 6 měsíců.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem nájemní smlouvy. 
 
Usnesení č. 1340/2003 (40/22a) 
16) Změna usnesení č. 968/2003 ze dne 30.7.2003 
I. Souhlasí 
se změnou usn. 968/2003 ze dne 30.7.2003 s tím, že závazky nájemců NP v objektu bývalé 
MŠ Ellerova 160 ve Strakonicích, týkající se odběru a vyúčtování energií, budou následující: 
 - měření spotřeby tepla: 
K odběru tepla pro pavilon 3 ( nájemci Dům dětí a mládeže Strakonice a  Dětský domov se 
školou a Středisko výchovné péče České Budějovice) se zavazuje přihlásit  u Teplárny a.s. 
Strakonice DDM Strakonice. Po vyúčtování nákladů na spotřebované teplo bude mezi 
organizacemi DDM a SVP  provedeno rozdělení vyúčtované částky pro pavilon 3 dle m2 
užívané podlahové plochy – plocha využívaná DDM 48,1 %  plochy pavilonu, plocha 
využívaná SVP  51,9  %  plochy pavilonu. Výše záloh na spotřebu tepla budou stanoveny 
Teplárnou a.s. Strakonice a nájemce je bude zasílat na účet dodavatele. 
- měření spotřeby el. energie: 
K měření odběru el.energie pro všechny pavilony se u JČE a.s. Strakonice přihlásil Městský 
ústav sociálních služeb Strakonice. Rozúčtování nákladů za spotřebovanou el. energii 
v pavilonu 3 mezi organizacemi DDM a SVP bude provedeno  dle podružného elektroměru 
umístěného v hlavní rozvodně elektrického proudu  a po odečtu podružného elektroměru SVP  



 14 

Strakonice. Vyúčtování nákladů na el. energii pro pavilon 3 provede a organizaci Dětský 
domov se školou a Středisko výchovné péče České Budějovice předá MÚSS Strakonice. 
- měření spotřeby vody: 
Na pavilon 1 a 2 jsou městem Strakonice instalovány vodoměry podružné  a další podružný 
vodoměr je instalován na pavilon využívaný DDM a SVP. K odběru se u organizace VAK JČ 
a.s. střed. Strakonice přihlásil MÚSS Strakonice. 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.  
Vyúčtování nákladů na vodu pro pavilon 3  provede a organizaci DDM Strakonice předá 
MÚSS Strakonice, náklady na spotřebovanou vodu v pavilonu 3  budou rozděleny 
následovně: 25 % celkových nákladů  uhradí DDM Strakonice, 75 % celkových nákladů 
uhradí Dětský domov se školou a Středisko výchovné péče České Budějovice.  
Nájemce (DDM a SVP) se zavazuje hradit zálohy na služby (elektrická energie a voda) ve 
výši 8.000,- Kč čtvrtletně na účet MÚSS Strakonice: bankovní spojení Komerční banka a.s., 
pob. Strakonice, číslo účtu 27-2695710277/0100, IČ: 70828334.“ 
 
Usnesení č. 1341/2003 (40/22a) 
17) Souhlas s umístěním 
RM v souvislosti s budováním kamerového monitorovacího systému města Strakonice 
I. Souhlasí 
s osazením kamerového bodu na dům čp. 194 (budova ZŠ Lidická). 
HLASOVÁNO: pro 6 - schváleno 
 
Usnesení č. 1342/2003 (40/22a) 
18) Výběrové řízení na provedení stavby „Rekonstrukce komunikace ul. Karla Dvořáka“  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce komunikace ul. 
Karla Dvořáka ve Strakonicích“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Silnice Nepomuk a.s., Kozlovická 418, 335 01 Nepomuk, na 
zhotovení stavby „Rekonstrukce komunikace ul. Karla Dvořáka ve Strakonicích“,                         
za cenu  5 226 269,- Kč včetně DPH, s termínem zhotovení 5 týdnů. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 1343/2003 (40/22a) 
19) Výběrové řízení na provedení stavby „Rekonstrukce pěší komunikace Lidická ve Strak.“  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce pěší komunikace 
Lidická ve Strakonicích“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou PROTOM Strakonice, Písecká 290, 386 01 Strakonice, na 
zhotovení    stavby  „Rekonstrukce    pěší   komunikace   Lidická   ve    Strakonicích“,                          
za cenu  1 785 755,- Kč včetně DPH, s termínem zhotovení 4,5 týdne. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 1344/2003 (40/22a) 
20)  Rozšíření dodávky stavby „Rekonstrukce komunikace Želivského a souvisejících ploch, 
Strakonice“ - dodatek 
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I. Souhlasí 
s vícepracemi stavby a s vypracováním dodatku smlouvy na akci „Rekonstrukce komunikace 
Želivského a souvisejících ploch, Strakonice“ s  firmou Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/1, 
Klatovy za cenu 227 299,- Kč včetně DPH a s prodloužením termínu realizace o 14 dní, tj. do 
6.12.2003 s tím, že ul. Želivského bude uvedena do provozu v původním termínu. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku k předmětné smlouvě. 
HLASOVÁNO: pro 6 - schváleno 
 
Usnesení č. 1345/2003 (40/22a) 
21)  Posunutí termínu realizace stavby „Komunikace spojovací ul. Nová – Otavská v Novém 
Dražejově“ - dodatek 
I. Souhlasí 
s prodloužením termínu realizace a s vypracováním dodatku smlouvy na akci „Komunikace 
spojovací ul. Nová – Otavská v Novém Dražejově“ s  firmou PROTOM Strakonice s.r.o., 
Písecká 290, Strakonice o 15 dní, tj. do 15.11.2003 . 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku k předmětné smlouvě. 
HLASOVÁNO: pro 5, zdrž. se 1 - schváleno 
 
Usnesení č. 1346/2003 (40/22a) 
22)  Rekonstrukce kanalizace, křižovatky silnic I/4 a I/22, Strakonice 

Při provádění stavby „Silnice I/4 a I/22 křižovatka Strakonice – přeložka kanalizace“ stoky D 
bylo při napojování nového řádu ze šachty Š3D na stávající kanalizaci v šachtě Š4 v ulici 
Volyňská zjištěno, že toto napojení není možné provést, protože nový řád je výš o cca 27 cm 
než stávající kanalizace. Na základě zjištěné skutečnosti provedených prací je zřejmé, že 
stavba nemůže pokračovat dle původní projektové dokumentace a bylo navrženo nové řešení, 
které spočívá ve vybudování prodloužení stoky DN 1200 do takové vzdálenosti, která zajistí 
funkční sklon potrubí a zároveň umožní napojení kanalizačního řadu z ulice Tovární DN 300 
tak, aby nedocházelo ke vzdouvání hladiny a následnému zanášení. Dokončení stavby dle 
výše popsaného návrhu bude bez nároků na finanční účast města (náklady budou rozděleny 
mezi projekční a prováděcí firmu). 
I. Souhlasí 
s rozšířením předmětu díla, tzn. vybudováním kanalizace do ulice Volyňská v délce cca 50 m. 
bez navýšení finančních prostředků na realizaci této stavby ze strany města Strakonice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys      Zdeňka Tomšovicová 
starosta       místostarostka 


