
 
- 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 80. jednání Rady města Strakonice 
konané 6.10. 2004 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      5 členů RM : 

          ing. Vondrys, starosta  
          pí Tomšovicová, místostarostka  

                      členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová  
                      p. Vácha – vedoucí kanceláře tajemníka 
 
Omluveni:    ing. Pavel - místostarosta, ing. Šíp, ing. Seknička – tajemník 
 
Program: 
 
1. Zápis ze 6. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
                            Usnesení č. 1116/2004 
2. Souhlas s užitím znaku města na hasičské vozidlo a požární přívěs pro JDH – družstvo   
    Strakonice I 
                            Usnesení č. 1117/2004 
3. Návrh sportovní komise na rozdělení finančních prostředků 
                            Usnesení č. 1118/2004 
4. Vyplacení finanční kompenzace 
                            Usnesení č. 1119/2004 
5. Vyhodnocení výběrového řízení na vypracování jednostupňového prováděcího projektu   
     „Pěší komunikace a cyklostezka – Mlýnský náhon“ 
                            Usnesení č. 1120/2004 
6. Dopravní značení MIOS 
                            Usnesení č. 1121/2004 
7. Smlouva o pronájmu reklamních ploch a poskytování reklamních služeb pro ekologicky   
    osvětový projekt ROK STROMU 
                            Usnesení č. 1122/2004 
8. Jmenování zástupce města do výběrové komise (konvektomat ŠJ F.L.Čelakovského) 
                            Usnesení č. 1123/2004 
9. Zadání digitálního zpracování, tisku a dodávky ,,Ekologického kvarteta - Třídění odpadů“ 
                            Usnesení č. 1124/2004 
10. Uvolnění finančních prostředků z kapitoly projekty (Habeš) 
                            Usnesení č. 1125/2004 
11. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
      opatřeních  k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku   
                            Usnesení č. 1126/2004 
12. Příspěvek na věcné náklady na stravování zaměstnanců ZŠ a MŠ – revokace 
                            Usnesení č. 1127/2004 
13. Azylový dům – ubytování 
                            Usnesení č. 1128/2004 
 



14. Pořízení  DDHM, DHM - ZŠ Dukelská 
                            Usnesení č. 1129/2004 
15. TS s.r.o. – správa bytového hospodářství 
                 Usnesení č. 1130/2004 – 1141/2004 
 
16. Bytové záležitosti 
                            Usnesení č. 1142/2004 
17. Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 1143/2004 – 1148/2004 
18. LIMEX CB a.s. - vyhodnocení VŘ na generálního dodavatele stavby „ZŠ Povážská“ 
                            Usnesení č. 1149/2004 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   80. 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. Zápis ze 6. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
Usnesení č. 1116/2004 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 6. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
II. Bere na vědomí 
rezignaci kpt. Tomáše Chvojky z Komise pro kulturu a cestovní ruch  
III. Nesouhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 20 000,-- Bohumíru Němcovi – nakladatelství                   
a vydavatelství VEDUTA, České Budějovice na vydání knihy Bavorové erbu střely. 
IV. Nesouhlasí 
s prezentací města v listopadovém čísle časopisu COT bussines.  
V. Nesouhlasí 
s prezentací města v projektu CITY TV firmy CLOWN CZ, s.r.o..  
VI. Souhlasí 
s prezentací města na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno 2005 (13. – 16. 1. 205) 
v rámci expozice Krajského úřadu Jihočeského kraje za cenu 13 500,--/účast na stánku. 
VII. Pověřuje 
starostu podepsáním dohody o společné účasti na veletrhu Regiontour Brno 2005 s Krajským 
úřadem Jihočeského kraje. 
 



2. Souhlas s užitím znaku města na hasičské vozidlo a požární přívěs pro JDH –    
    družstvo Strakonice I 
Usnesení č. 1117/2004 (80/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města na hasičské vozidlo a požární přívěs pro Jednotku dobrovolných hasičů 
družstva Strakonice I.  
 
3. Návrh sportovní komise na rozdělení finančních prostředků 
Usnesení č. 1118/2004 (80/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 6.jednání sportovní komise ze  dne 21.9.2004. 
II. Souhlasí 
vyplacením příspěvků následujícím sportovním oddílům a klubům: 
- DMC s.r.o. Strakonice – expedičně dobrodružný závod čtyřčlenných týmů        2 000,- Kč 
- Ekonomické služby-BH Strakonice – fotbalový halový zimní turnaj mládeže     5 000,- Kč 
III. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvků z prostředků grantu na tělovýchovu a sport 
- TJ ČZ Strakonice – oddíl házené – nákup míčů              20 000,- Kč 
- TJ Fezko Strakonice – vodní pólo – účast na mezinárodních turnajích             5 000,- Kč 
 
4. Vyplacení finanční kompenzace 
Usnesení č. 1119/2004 (80/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyplacením finančních prostředků ve výši 437 359,- Kč jako kompenzace ušlých příjmů za 
sportovní činnost mládeže do 18 let od 1.2. do 31.5. 2004 v zařízeních STARZ a tělocvičnách 
ZŠ dle přiloženého přehledu o skutečně využitých hodinách:  
- STARZ                                  319 788,- Kč 
- ZŠ Dukelská                            30 734,- Kč 
- ZŠ Čelakovského                    14 055,- Kč 
- ZŠ Poděbradova                      40 887,- Kč 
- ZŠ Povážská                            31 895,- Kč 
Bude hrazeno dle RO č. 22 
 
5. Vyhodnocení výběrového řízení na vypracování jednostupňového prováděcího   
    projektu „P ěší komunikace a cyklostezka – Mlýnský náhon“ 
Usnesení č. 1120/2004 (80/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na vypracování jednostupňového prováděcího projektu 
„Pěší komunikace a cyklostezka – Mlýnský náhon“ 

1. pořadí – ateliér Penta, Raisova 1004, Strakonice 
2. pořadí – Ing. Miloš Polanka, Zvolenská 37, Strakonice 

II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a pověřuje starostu jejím 
podpisem 
III. Souhlasí 
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši 114 240,- Kč z kapitoly projekty 



IV. Ukládá 
odboru rozvoje oznámit uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a  předložit 
smlouvu k podpisu 
 
6. Dopravní značení MIOS 
Usnesení č. 1121/2004 (80/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s návrhem cílů dopravního značení MIOS dle předloženého materiálu č. 80/7 vč. příloh 
II. Ukládá  
odboru majetkovému zajistit realizaci dopravního značení MIOS 
 
7. Smlouva o pronájmu reklamních ploch a poskytování reklamních služeb pro   
    ekologicky osvětový projekt ROK STROMU 
Usnesení č. 1122/2004 (80/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o pronájmu reklamních ploch a poskytování reklamních služeb pro 
ekologicky osvětový projekt ROK STROMU, v celkové hodnotě 9.000,- Kč/1rok.  Jedná se o 
reklamní otočné hodiny umístěné v prostorách : U Sv. Markéty proti Palackého náměstí ; před 
hotelem Bílý vlk ; u světelné křižovatky u autobusového nádraží. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem příslušné smlouvy.  
 
8. Jmenování zástupce města do výběrové komise (konvektomat ŠJ F.L. Čelakovského) 
Usnesení č. 1123/2004 (80/9) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje  
zástupce města p. Tomšovicovou (náhradník p. Vácha), jako člena výběrové komise ZŠ 
F.L.Čelakovského na nákup 2 ks konvektomatů do školní jídelny v Jezerní ulici.  
II. Ukládá 
ředitelce ZŠ F.L.Čelakovského přizvat jmenovaného zástupce města do výběrové komise na 
nákup 2 ks konvektomatů 
 
9. Zadání digitálního zpracování, tisku a dodávky ,,Ekologického kvarteta - Třídění   
    odpadů“ 
Usnesení č. 1124/2004 (80/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přímým zadáním objednávky firmě BONAPARTE GAMES s.r.o., na digitální zpracování, 
tisk a dodávku ,,Ekologického kvarteta - Třídění odpadů,, za cenu 60 000,- Kč včetně DPH 
II. Bere na vědomí 
krytí finanční prostředků na výše uvedenou objednávku, a to částkou 35 000,- Kč z kapitoly 
životního prostředí - ekologická výchova a částkou 25 000,- Kč z Grantového programu na 
podporu systému EVVO Jihočeského kraje  
III. Souhlasí 
se zobrazením znaku města Strakonice na rubové straně každé karty 
 
 
 



10. Uvolnění finančních prostředků z kapitoly projekty (Habeš) 
Usnesení č. 1125/2004 (80/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
a) se zadáním jednostupňového projektu – studie návrhu opatření na požární nádrži v Habeši, 
tj. posílení zdrojů na přítoku, návrh oprav dna a bočních stěn, návrh opravy výpustního 
potrubí, vč. vyčíslení předpokládaných nákladů 
b) s uvolněním částky 50.000,- Kč z kapitoly projekty na zpracování jednostupňového 
projektu – studie.  
 
11. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
      omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
Usnesení č. 1126/2004 (80/12) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku  

a) 19. listopadu 2004 – Hasičský ples – živá hudba - Jůzek, pořádá SDH Strakonice I 
v Sokolovně – Strakonice dne 19. 11. 2004 od 22,00 hodin do 3,00 hodin násled. dne. 

b) 11. prosince 2004 - Motoristický ples – živá hudba – Bazaranka – Parkan, pořádá 
firma VEROLD Strakonice s.r.o, Dopravní 35 v MěDK Strakonice dne 11. 12. 2004 od 
22,00 hodin do 4,00 hodin následujícího dne 

c) 18. března 2005 - Maturitní ples – živá hudba – Safír, pořádá 4 SP – VOŠ a SPŠ 
Strakonice, Želivského 291 v MěDK Strakonice dne 18. 3. 2005 od 22,00 hodin do 
3,00 hodin následujícího dne. 

 
12. Příspěvek na věcné náklady na stravování zaměstnanců ZŠ a MŠ – revokace 
Usnesení č. 1127/2004 (80/13) 
Rada města po projednání 
I.  Revokuje 
usnesení č. 594/2004, přijaté v 68. RM dne 26.5.04 
II. Souhlasí 
s platností od 1.7.2004, s tím, že zřizovatel nebude vyžadovat příspěvek na věcné náklady pro 
zaměstnance na stravování. Výše příspěvku poskytnutá ze státního rozpočtu 770,- Kč na  
pracovní úvazek na 1 rok.  
III. Ukládá  
finančnímu odboru snížit v odpovídající výši příspěvek z rozpočtu města na provoz 
jednotlivých jídelen  
IV. Ukládá 
oddělení školství informovat o usnesení rady města ředitele základních a mateřských škol 
 
13. Azylový dům – ubytování 
Usnesení č. 1128/2004 (80/14) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s ubytováním  v Azylovém domě  na dobu určitou paní Evy Sivákové a jejích dětí  
II. Ukládá    
sociálnímu odboru sdělit p. Evě Sivákové rozhodnutí RM 
 
 



14. Pořízení  DDHM, DHM  - ZŠ Dukelská 
Usnesení č. 1129/2004 (80/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s rozšířením a zkvalitněním počítačové sítě ZŠ Dukelská v celkové hodnotě do 150 000,- Kč. 
Toto rozšíření a zkvalitnění bude kryto z finančních prostředků získaných ze školení v rámci 
počítačové gramotnosti. 
 
15. TS s.r.o. – správa bytového hospodářství 
Rada města po projednání 
A) Nájemní smlouvy na dobu určitou : 
Usnesení č. 1130/2004 (80/17) 
1. Agneša Györiová (dříve Uhlířová),  
I. Rozhodla 
neprodlužovat nájemní smlouvu a podat žalobu na vyklizení bytu Agneše Györiové 
Strakonice , o velikosti 4+1  I. kategorie s  příslušenstvím,  č.b. 004 ve III. nadzemním 
podlaží, z  důvodu dluhu na nájemném a službách spojených s  užíváním bytu, nájem doba 
určitá.  
II. Ukládá 
Technickým službám Strakonice s.r.o učinit potřebná opatření k  podání návrhu k Okresnímu 
soudu ve Strakonicích o vyklizení předmětného bytu. 
 
Usnesení č. 1131/2004 (80/17) 
2. Eva Siváková Strakonice  
I. Rozhodla 
neprodlužovat nájemní smlouvu a  podat žalobu na vyklizení bytu Evě Sivákové Strakonice, o 
velikosti 1+1 I. kategorie s příslušenstvím, č.b. 010 v  I. nadzemním podlaží, z  důvodu 
neplacení nájemného a služeb spojených s  užíváním bytu, nájem doba určitá. 
II.Ukládá 
Technickým službám Strakonice s.r.o učinit potřebná opatření k  podání návrhu k Okresnímu 
soudu ve Strakonicích  o vyklizení předmětného bytu. 
 
Usnesení č. 1132/2004 (80/17) 
3. Štefan Demetr Bažantnice  
I. Rozhodla 
1.podat výpověď z  bytu Štefanu Demetrovi  Bažantnice, o velikosti 2+1 II.kategorie s  
příslušenstvím, č.b.002 I. podlaží domu. Výpovědní lhůta je 3 měsíční a počne běžet  prvním 
dnem kalendářního měsíce  následujícího po doručení výpovědi. Nedojde-li k  dobrovolnému 
vyklizení bytu, řešit celou záležitost soudní cestou.  
2. posečkat do skončení NS k 31. březnu 2005 zda dojde k  úhradě dlužné částky v  plné výši, 
včetně pravidelného měsíčního placení nájemného. V  případě, že k  úhradě nedojde, ani 
k dobrovolnému vyklizení do 30 dnů po skončení nájemní smlouvy,neprodlužovat nájemní 
smlouvu a podat žalobu na vyklizení bytu Štefanu Demetrovi Bažantnice, o velikosti 2+1 I. 
kategorie s příslušenstvím, č.b. 002 v I, nadzemním podlaží domu. 
II. Ukládá 
Technickým službám Strakonice s.r.o učinit potřebná opatření dle rozhodnutí RM 
 
B) Pronájem bytu bez souhlasu majitele: 
Usnesení č. 1133/2004 (80/17) 



1.Markéta Fürbachová Strakonice 
I. Rozhodla 
podat výpověď z  bytu  Markétě Fürbachové I Strakonice, o velikosti 1+1 s  příslušenstvím, 
I.kategorie, č.b.01 v  I. nadzemním podlaží. Výpovědní lhůta je 3 měsíce a počíná běžet 
prvním dnem   kalendářního   měsíce  následujícího po doručení výpovědi.Nedojde-li k  
dobrovolnému vyklizení bytu, řešit celou záležitost soudní cestou. 
II. Ukládá 
Technickým službám Strakonice s.r.o učinit potřebná opatření k  podání výpovědi z  bytu, 
případně podání návrhu k OS ve Strakonicích k vyklizení předmětného bytu. 
 
C) Nájemní smlouva doba neurčitá: 
Usnesení č. 1134/2004 (80/17) 
1. Václav Makuš  Strakonice 
I. Rozhodla 
vypovědět nájem bytu s  přivolením soudu Václavu Makušovi  Strakonice, o velikosti 1+1 
II.kategorie s  příslušenstvím, č.b. 008 ve IV. nadzemním podlaží.  S  odkazem na ustanovení 
§ 711 odst.1, písm.d) o.z , hrubé porušení NS tím, že za dobu delší než 3 měsíce není 
zaplaceno nájemné a služby spojené s užíváním bytu. Dále § 711 odst.1, písm.h) o.z,za 
neužívání bytu bez vážných důvodů. 
II. Ukládá 
Technickým službám Strakonice s.r.o učinit potřebná opatření k  podání výpovědi z  nájmu 
předmětného bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
Usnesení č. 1135/2004 (80/17) 
2. Marek Babor a Aneta Herdová Strakonice 
I. Rozhodla 
vypovědět nájem z  bytu s přivolením soudu  Marku Baborovi a Anetě Herdové  Strakonice, o 
velikosti 1+1 I. kategorie s  příslušenstvím, č.b. 009 v  V. nadzemním podlaží, z  důvodu 
neplacení nájemného a služeb spojených s  užíváním bytu, s  odkazem na ustanovení § 711 
odst.1, písm.d) o.z. 
II. Ukládá 
Technickým službám Strakonice s.r.o učinit potřebná opatření k  podání výpovědi z  nájmu 
předmětného bytu   k  Okresnímu soudu ve Strakonicích  
 
Usnesení č. 1136/2004 (80/17) 
3. Pavel Ešner Strakonice 
I. Rozhodla 
vypovědět nájem bytu s  přivolením soudu Pavlu Ešnerovi Strakonice, o velikosti 2+1 I. 
kategorie s  příslušenstvím, č.b. 006 ve III. nadzemním podlaží, s  odkazem na ustanovení § 
711 odst.l, písm.d ) o.z, za hrubé porušení NS tím, že po dobu delší 3 měsíců není placeno 
nájemné a služby spojené s  užíváním bytu. 
II. Ukládá 
Technickým službám Strakonice s.r.o učinit potřebná opatření k  podání výpovědi z  nájmu 
předmětného bytu k  Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
Usnesení č. 1137/2004 (80/17) 
4. Alena Capůrková Strakonice 
I. Rozhodla 
vypovědět nájem bytu s  přivolením soudu Aleně Capůrkové  Strakonice, o velikosti  jednoho 
pokoje s  příslušenstvím, I. kategorie, č.b. 046   ve II. nadzemním podlaží, s  odkazem na  



ustanovení §711 odst.1, písm.d ) o.z, porušení NS tím, že není hrazeno nájemné a služby 
spojené s  užíváním bytu po dobu delší 3 měsíců.  
II. Ukládá 
Technickým službám Strakonice s.r.o učinit potřebná opatření k  podání výpovědi z  nájmu 
předmětného bytu k  Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
D) Návrh na odpis pohledávky: 
Usnesení č. 1138/2004 (80/17) 
1. Ján Jaloviár Strakonice 
I. Rozhodla 
odepsat v účetnictví Technických služeb Strakonice s.r.o, pohledávku ve výši 16 997,-Kč, za 
nájem a služby spojené s užíváním bytu  Jána Jaloviára Strakonice ,  jako nedobytnou, 
z důvodu nedoručitelnosti jmenovanému. 
 
Usnesení č. 1139/2004 (80/17) 
2. Antonín Lang Strakonice 
I. Rozhodla 
odepsat v účetnictví Technických služeb Strakonice s.r.o, pohledávku ve výši 2 340,-Kč u 
bytu po  Antonínu Langovi Strakonice , jako nevymožitelnou, z  důvodu úmrtí jmenovaného 
bez pozůstalých.     
 
Usnesení č. 1140/2004 (80/17) 
3. Růžena Špírková Strakonice 
I. Rozhodla 
odepsat v účetnictví Technických služeb Strakonice s.r.o, pohledávku ve výši 6 627,-Kč po 
Růženě Špírkové za obytnou místnost Zvolenská 805/I Strakonice, jako nevymožitelnou, z  
důvodu úmrtí jmenované. 
 
Usnesení č. 1141/2004 (80/17) 
I. Ukládá  
Technickým službám Strakonice s.r.o : 
- učinit potřebná opatření k podání žalob k Okresnímu soudu ve Strakonicích 
- zajistit odpis pohledávek v účetnictví 
 
16. Bytové záležitosti 
Usnesení č. 1142/2004 (80/18) 
Rada města po projednání 
1) Ukončení nájmu bytu dohodou – Mojmír Kuncl Str.I 
I. Rozhodla 
souhlasit v souladu s ust. § 710 odst. 1) oz. s dohodou o ukončení nájemního vztahu k bytové 
jednotce o vel. 1+1, č.b. 02 v domě č.p. 799 v ul. Husova ve Strakonicích I., s panem   
Mojmírem Kunclem, s tím, že dohoda nabývá účinnosti patnáctým dnem po faktickém 
nástupu nájemce do ústavu sociální péče pro dospělé občany – domova důchodců / domova – 
penzionu pro důchodce nebo do Domu s pečovatelskou službou, ve Strakonicích.   
II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému uzavřít s panem Mojmírem Kuncelm dohodu o 
ukončení účinnosti smlouvy o nájmu bytu a pověřuje starostu jejím podpisem.   
 
 
 



17. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 1143/2004 (80/16) 
1) Řešení situace v restauraci Palermo Strakonice 
I. Revokuje  
částečně usn. RM Strakonice č.  873/2004 ze dne 4.8.2004, bodu  III. a IV. 
II. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 22.3.2002, jehož předmětem bude: 
a)   úprava úhrady nákladů na energie tak, že elektr. energie bude od 1. října 2004 hrazena dle 
skutečného odběru 1x měsíčně  
b) vypuštění čl. VII smlouvy ze dne 22.3.2002, vypuštěna bude věta: 
„Pronajímatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě porušení jejích ustanovení ze 
strany nájemce.“  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
Usnesení č. 1144/2004 (80/16a) 
1) Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č.3000046109. 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 9 k pojistné smlouvě č. 3000046109 uzavřené s  pojišťovnou 
Kooperativa a.s., a to  od  6.10.2004 na pojištění nemovitostí poškozených malbami 
vytvořenými spreji a barvami ve výši 6.000,-Kč (pojistná částka činí 50.000,-Kč). 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku č.9. 
 
Usnesení č. 1145/2004 (80/16a) 
2) Žádost o umožnění s užitím znaku města Strakonice v souvislosti s realizací stavby: 
„Odvodnění viaduktu, Strakonice“. Žadatel: Sdružení firem pod názvem „Stoka Strakonice“ 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice v souvislosti s realizací stavby: „Odvodnění viaduktu, 
Strakonice“. Znak bude umístěn na informačních tabulích týkajících se předmětné stavby. 
 
Usnesení č. 1146/2004 (80/16a) 
3) Půdní vestavby bytových domů, Mírová 774, 775, 776 a Husova 799 
I. Souhlasí  
s navýšením ceny za dílo na akci  „Půdní vestavby bytových domů, Mírová 774, 775, 776 a 
Husova 799“ o cenu 70.017,- Kč včetně DPH. 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem příslušného dodatku. 
 
Usnesení č. 1147/2004 (80/16a) 
6) Technické služby Strakonice s.r.o., Raisova 274, Strakonice – doplnění nájemní smlouvy – 
pronájem třetí osobě  
I. Souhlasí  
s tím, aby TS s.r.o., Strakonice, jako nájemce, pronajímali předmět nájmu bez předchozího 
písemného souhlasu pronajímatele třetí osobě, přičemž to vždy písemně sdělí na nejbližší 
jednání RM. 
 
 
 



Usnesení č. 1148/2004 (80/16b) 
1) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o přepojení ZŠ Povážská. Žadatel: 
Provozovatel distribuční soustavy, JČE a.s., p. s. Strakonice, Holečkova 506, Strakonice. 
Rada města v souvislosti s realizací přípravy stavby „ ZŠ Povážská“ 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o přepojení ZŠ Povážská. Odhadovaný podíl 
odběratele realizačních nákladů činí cca 265.000,- Kč. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy 
III. Revokuje 
usnesení č. 490/2004 
 
18. LIMEX CB a.s. - vyhodnocení VŘ na generálního dodavatele stavby „ZŠ Povážská“ 
Usnesení č. 1149/2004 (81/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhodnocením veřejné  zakázky na  generálního dodavatele stavby „ ZÁKLADNÍ  ŠKOLA   
POVÁŽSKÁ“ ve Strakonicích  a  stanovuje pořadí prvních třech uchazečů takto: 
1. místo: Českobudějovické  pozemní stavby  spol. s  r.o. , Žižkova 12,  České  Budějovice 
                         Cena včetně DPH:  188.972.000,-  Kč 
2. místo: Sdružení : METROSTAV a.s., Koželužská 2246,  Praha  8 
                                PRIMA   Strakonice  a.s., Raisova 1004/I,  Strakonice 
3. místo: Sdružení : JIHOSPOL a.s., Písecká 893, Strakonice 
                                PROTOM  Strakonice, Písecká 290, Strakonice  
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o dílo s  uchazečem na prvém místě plně dle zákona č. 199/94 Sb. v  
platném znění a zároveň pověřuje starostu města jejím podpisem 
III. Ukládá 
ing. Kulířovi oznámit uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a předložit 
smlouvu k podpisu 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 


