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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  51. jednání Rady města Strakonice 
konané 21.1. 2004 v kanceláři starosty 

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

          ing. Pavel, místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka 
                      členové RM: ing. Šíp, ing. Joza 
                      ing. Seknička – tajemník 
 
Omluveni:   MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová 
 
 
Program: 
 
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Geovap spol. s r.o. o poskytování technické podpory k  
    programovému vybavení č. TP/PV01/ST 
                            Usnesení č. 37/2004 
2. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
    opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    
                            Usnesení č. 38/2004 
3. Rozpočtová opatření č. 1 a 2        
                            Usnesení č. 39/2004 
4. Veřejná zakázka na vypracování jednostupňového prováděcího projektu „Řešení areálu  

    základní školy Dukelská ve Strakonicích“ 
                            Usnesení č. 40/2004 
5. Majetkové záležitosti 
                    Usnesení č. 41/2004 – 54/2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   51. 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. 
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1. Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Geovap spol. s r.o. o poskytování technické podpory   
    k programovému vybavení  č. TP/PV01/ST 
Usnesení č. 37/2004 (51/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku smlouvy mezi městem Strakonice a  firmou Geovap spol.s r.o., přičemž 
cena za jeden měsíc činí paušální částku 1,67 % z aktuální ceny dle ceníku zhotovitele 
(zvýšené o DPH podle zákonných sazeb). První platba bude pro leden 2004 a činí 
13.355,20Kč s DPH22%. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy 
 
2. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
  omezujících  opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 38/2004 (51/8,8a) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na :  

a) 6. února 2004 – 8. AGROPLES – živá hudba – pořádá ZZN Strakonice,  
      Radošovice  86 -  v Sokolovně ve Strakonicích dne 6. února 2004 od 22,00 hodin do  
      3,00 hodin následujícího dne . 
b) 20. února 2004 – Ples Pivovaru Strakonice  – živá hudba – Pivovary České 

Budějovice, závod Strakonice, Podskalská 324 v Sokolovně ve Strakonicích dne 20. 2. 
2004 od 22,00 hodin do 3,00 hodin následujícího dne. 

c) 27. února 2004 – PLES - živá hudba, pořádá ZŠ Dukelská, Strakonice, Dukelská 
ulice 166  v Sokolovně ve Strakonicích dne 27. 2. 2004 od 22,00 hodin do 3,00 hodin 
následujícího dne . 

d) 13. února 2004 – Maturitní ples SOŠ a SOU Volyně – živá hudba – pořádá SOŠ a 
SOU Volyně, Lidická 135  v Sokolovně ve Strakonicích dne 13. 2. 2004 od 22,00 
hodin do 3,00 hodin následujícího dne . 

e) 27. března 2004 – Reprezentační ples FEZKO – živá hudba – diskotéka –  pořádá 
FEZKO a.s., Heydukova 1111 v Městském domě kultury dne 27. 3. 2004 od 22,00 
hodin do 4,00 hodin následujícího dne 

 
3. Rozpočtová opatření č. 1 a 2        
Usnesení č. 39/2004 (51/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí   
RO č. 1 ve výši 11.711.000,- K č - dotace Stát. fondu rozvoje bydlení na akci „Rekonstrukce 
objektu ubytovny na bytový dům se 38 nájemními byty ve Str., ul. Zvolenská čp. 805“. 
II. Schvaluje  
navýšení rozpočtu o: RO č. 2 ve výši 150 000,- Kč - finanční prostředky  na provoz MIC  pro 
r. 2004. Prostředky budou použity k nákupu zboží a materiálu pro zákazníky. RO bude kryto 
v příjmech z tržeb za prodané zboží. 
III. Ukládá 
odboru finančnímu rozpočtová opatření č.1 předložit  nejbližšímu ZM  a RO č.  2 provést.  
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4. Veřejná zakázka na vypracování jednostupňového prováděcího projektu „Řešení  
    areálu základní školy Dukelská ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 40/2004 (51/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním výběrového řízení na vypracování jednostupňového prováděcího projektu „Řešení 
areálu základní školy Dukelská 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, po zapracování připomínek RM 
II. Souhlasí  
s obesláním těchto firem: 
AK - Ing. Jan Rampich, Zvolenská 37, Strakonice 
STA – projektový ateliér, Zámek 1, Strakonice 
Projekční kancelář -  Komplet, Písecká 893, Strakonice 
Projekční kancelář – ing. Pavel Bláha, Holečkova 418, Strakonice 
III. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky: 
Ing. Pavel Vondrys, Ing. arch. Marta Slámová, Ing. Jana Narovcová, Ing. Jaroslav Brůžek, 
zástupce Základní školy Dukelská   a náhradníky:   Ing. Pavel Pavel, Ing. Helena Ondrášková, 
Jaroslav Houska, Jaroslav Bašta, Ing. Václav Býček 
IV. Ukládá  
vedoucímu odboru rozvoje zajistit výběrové řízení 
 
5. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 41/2004 (51/5) 
1) DELTA TRADE CZ, s.r.o., Čejetice 64, Strakonice – žádost o pronájem pozemku – 
vyhlášení záměru + ukončení nájemní smlouvy s původním nájemcem dohodou  
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem pozemku p.č. 3361  a části pozemku p.č. 22/1 v k.ú. 
Strakonice a s ukončením nájemní smlouvy, vzhledem k tomu, že dosud nejsou vyrovnány 
všechny závazky vůči města Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM 
vyhlásit záměr na prodej pozemku p.č. 3361 a části pozemku p.č. 22/1 v k.ú. Strakonice 
 
Usnesení č. 42/2004 (51/5) 
2) Manželé Grohmanovi, Strakonice – žádost o opravu veřejných záchodků  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 97/1 v k.ú. Strakonice za účelem 
výstavby kvalitní architektonické stavby, součástí nabídky musí být objemová studie, po 
předchozí dohodě s architektkou  města arch. Slámovou ( nutnost zachování  veřejných WC). 
II. Souhlasí 
s opravou stávajících stavební buněk (veřejných WC) na náklady žadatele 
 
Usnesení č. 43/2004 (51/5) 
3) Pozemek p. č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 700 m2 - informace k prodeji 
předmětného pozemku 
I. Nedoporučuje ZM 
v současné době prodávat část pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice, vzhledem k tomu, 
že se ponechá v majetku města jako rezervní pozemek.  



 4

   
Usnesení č. 44/2004 (51/5) 
4) Výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace stavby „Most přes železniční trať 
České Budějovice – Plzeň, mezi ulicemi Prácheňská a Komenského ve Strakonicích“  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace stavby „Most přes 
železniční trať České Budějovice – Plzeň mezi ulicemi Prácheňská a Komenského ve Strak.“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou PONTEX, s.r.o., Bezová 1658,  147 14 Praha 4 na zhotovení 
projektové dokumentace stavby „Most přes železniční trať České Budějovice – Plzeň mezi 
ulicemi Prácheňská a Komenského ve Strakonicích“, za cenu  311.850,- Kč včetně DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 45/2004 (51/5) 
5) Výběrové řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Str. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na provádění těžby a přibližování dřeva s firmou umístěnou na prvním 
místě : Lesy Tábor a.s., polesí Sedlice, 387 32 Sedlice za nabídkovou cenu 274.919,- Kč. 
V případě odstoupení firmy z výběrového řízení souhlasí s uzavřením smlouvy na provádění 
těžby a přibližování dřeva s firmou umístěnou na druhém místě : Josef Berger, Nihošovice, 
Volyně, za nabídkovou cenu 327.740,- Kč. Uvedené ceny jsou bez DPH 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 46/2004 (51/5) 
6) Výběrové řízení na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na odkup dřevní hmoty s firmou umístěnou na prvním místě : 
Ing. Zdeněk Kašpar, sídl. Míru 281, 384 51 Volary, za uvedené ceny jednotlivých sortimentů :  
Dřevina Sortiment  čep 

cm 
délka  

m 
Vlastnosti sortimentu Cena 

Kč/m3 
Surové kmeny 5 14  Bez měkké hniloby, tvrdá ano    680 
Kulatina exp.  21 8-14 Bez hniloby, suky do 4 cm 1800 
Kulatina III.A 18 6-14 Bez hniloby, suky do 4 cm,  1600 
Kulatina III.B 18 6-14 Tvrdá hniloba do 1/3 čela, suky bez omezení  1300 
KPZ 18 4-8 Ne měkká hniloba   800 

smrk 

Vláknina  4 Včetně dutin   500 
Surové kmeny 5 14 Bez měkké hniloby   580 
Kulatina III.A 20 6-14 Bez hniloby, suky do 5 cm 1350 

borovice 
douglaska 

Kulatina III.B 20 6-14 Tvrdá hniloba do 1/3 čela, suky bez omezení 1100 
modřín Surové kmeny 5 14 Bez měkké hniloby   600 
 Kulatina III.A  22 6-14 Bez hniloby, suky do 5 cm 1650 

Surové kmeny 5 14 dub   400 lípa, osika 
dub Kulatina III.A  20 14 Bez hniloby – lípa, osika 1800 
        -  osika            800 
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Uvedené ceny jsou bez DPH 
V případě odstoupení firmy z výběrového řízení souhlasí s uzavřením smlouvy na odkup 
dřevní hmoty s firmou umístěnou na druhém místě : 1.Písecká lesní, Brloh 56, Drhovle, Písek, 
za tyto uvedené ceny jednotlivých sortimentů : 
Dřevina Sortiment  čep 

cm 
délka  

m 
Vlastnosti sortimentu Cena 

Kč/m3 
Surové kmeny 5 14  Bez měkké hniloby, tvrdá ano    720 
Kulatina exp.  21 8-14 Bez hniloby, suky do 4 cm 1600 
Kulatina III.A 18 6-14 Bez hniloby, suky do 4 cm,  1500 
Kulatina III.B 18 6-14 Tvrdá hniloba do 1/3 čela, suky bez omezení  1200 
KPZ 18 4-8 Ne měkká hniloba   900 

smrk 

Vláknina  4 Včetně dutin   400 
Surové kmeny 5 14 Bez měkké hniloby   650 
Kulatina III.A 20 6-14 Bez hniloby, suky do 5 cm 1300 

borovice 
douglaska 

Kulatina III.B 20 6-14 Tvrdá hniloba do 1/3 čela, suky bez omezení 1100 
modřín Surové kmeny 5 14 Bez měkké hniloby   650 
 Kulatina III.A  22 6-14 Bez hniloby, suky do 5 cm 1500 

Surové kmeny 5 14 Bez měkké hniloby   400 lípa, osika 
dub Kulatina III.A  20 14 Bez hniloby   800 
Uvedené ceny jsou bez DPH 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 47/2004 (51/5) 
7) Výběrové řízení na provádění pěstebních činností v lesích města Strakonice 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na provádění pěstebních činností v lesích města Strak. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na provádění pěstebních činností s firmou umístěnou na prvním místě : 
Lesy Tábor a.s., polesí Sedlice, 387 32 Sedlice, za tyto ceny :  - sadební materiál : 39.860,- Kč 

- pěstební činnost : 204.586,- Kč 
- zalesňování strojem, příprava půdy : 23.422,- Kč 

V případě odstoupení firmy z výběrového řízení souhlasí s uzavřením smlouvy na odkup 
dřevní hmoty s firmou umístěnou na druhém místě : Kamil Franc, Dubského 976, Strakonice 

- sadební materiál : 44.365,- Kč ;  
- pěstební činnost : 169.367,- Kč.             Uvedené ceny jsou bez DPH 

III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 48/2004 (51/5) 
8) PRIMA a.s. „ Stavební  úpravy  č.p. 2 a 3“ - dodatek  č. 1             
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 mezi městem Strakonice a firmou PRIMA a.s. Str., jehož předmětem 
je provedení změn  stavby   v celkové  výši   651 915 ,- Kč, s termínem  dokončení  stavby  
6.8.2003  / prodloužení  o  20 pracovních  dnů /  
II. Pověřuje 
starostu podpisem  dodatku 
 
Usnesení č. 49/2004 (51/5) 
9) PRIMA a.s. „Stavební  úpravy  č.p. 2 a 3“ - dodatek  č. 2             
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I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 mezi městem Strakonice a firmou PRIMA a.s. Str., jehož 
předmětem je provedení  prací  a  dodávek  nad  rámec  smlouvy   v celkové  výši  29.051, - 
Kč, s termínem  dokončení  11.11.2003    
II. Pověřuje 
starostu podpisem   dodatku 
 
Usnesení č. 50/2004 (51/5a) 
10) PRIMA a.s. „Rekonstrukce a půdní vestavba obj. Zvolenská č.p. 804 a 805“- dodatek č.1 
RM v souvislosti s realizací stavby „Stavební úpravy Zvolenská 804, 805 – Strakonice“ 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 mezi městem Strakonice a firmou PRIMA a.s. Str., jehož předmětem 
je sníženy ceny díla o částku 347.874,- Kč včetně DPH, termín dokončení díla do 31.1. 2004.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
Usnesení č. 51/2004 (51/5a) 
11)   TERMS CZ -  „Rekonstrukce a půdní vestavba objektu Zvolenská č.p. 804 a 805“. 
RM v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce a půdní vestavba objektu Zvolenská č.p. 
804 a 805.“ 
I. Bere na vědomí 
objednávku na provedení měření a regulace firmě TERMS CZ, s.r.o. ve výši 75.110,70. Kč. 
Tyto práce nebyly součástí projektové dokumentace a byly vyžádány Teplárnou Strak. a.s.  
 
Usnesení č. 52/2004 (51/5a) 
12)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Holečkova přes pozemek p.č. dle KN 615/6 
v k.ú. Nové Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 615/15 v 
k.ú. Nové Strakonice. Žadatel :  Teplárna Strakonice a.s. Komenského 59, Strakonice.    
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Holečkova přes pozemek p.č. dle KN 615/6 v k.ú. 
Nové Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 615/15  v k.ú. 
Nové Strakonice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a 
vyjádřením správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 53/2004 (51/5a) 
13)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Labutí přes pozemek p.č. dle KN 1371/112 
v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 1371/87 v k.ú. 
Strakonice. Žadatel :  Ing.Martin Brejcha,  Strakonice.    
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Labutí přes pozemek p.č. dle KN 1371/112 v k.ú. 
Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 1371/87  v k.ú. 
Strakonice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením 
správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 54/2004 (51/5a) 
14)  Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. 
I. Souhlasí  
s ukončením pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidel v majetku města uzavřené s  Českou pojišťovnou dohodou k 14.1.2004.  
II. Souhlasí  
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s uzavřením pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidel v majetku města uzavřené s Pojišťovnou České spořitelny dohodou od 14.1.2004 za 
cenu 131.688,-Kč.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem smlouvy.  
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       ing. Pavel Pavel 
starosta        místostarosta   
 
 


