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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 101. jednání Rady města Strakonice 
konané 20.4. 2005 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      5 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta  
                      pí Tomšovicová- místostarostka 
                      členové RM: MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová, ing. Joza  

          Mgr. Hadravová – vedoucí právního odboru 
 
Omluveni:    ing. Pavel – místostarosta, ing. Šíp 
 
Program: 
 
1. MěÚSS – vyhodnocení VŘ na dodávku skříňového užitkového automobilu pro   
    Pečovatelskou službu  
                                     Usnesení č. 313/2005 
2. Prázdninový provoz v MŠ 
                                     Usnesení č. 314/2005 
3. ZŠ a MŠ Povážská – nákup DDHM 
                                     Usnesení č. 315/2005 
4. Zpravodaj města Strakonice - inzerce 
                                     Usnesení č. 316/2005 
5. Vyhodnocení VŘ na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod   
    Strakonice - JZ 
                                     Usnesení č. 317/2005 
6. ZŠ a MŠ Povážská – výběrová řízení 
                                     Usnesení č. 318/2005 
7. Smlouva o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání – obec Droužetice 
                                     Usnesení č. 319/2005 
8. Návrh odměn členů výborů a komisí za rok 2004  
                                     Usnesení č. 320/2005 
9. MěÚSS – přehled veřejných zakázek zadávaných přímo za I. Q 2005 
                                     Usnesení č. 321/2005 
10. Uvolnění části finančního příspěvku SK Strakonice 1908 – úhrada zálohové faktury  
                                     Usnesení č. 322/2005 
11. Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 323/2005 – 329/2005 
12. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   omezujících   
      opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
                                     Usnesení č. 330/2005 
13. Listy Strakonicka - prezentace 
                                     Usnesení č. 331/2005 
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Zahájení jednání 
   101. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,50 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. MěÚSS – vyhodnocení VŘ na dodávku skříňového užitkového automobilu pro 
Pečovatelskou službu  
Usnesení č. 313/2005 (101/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předložené vyhodnocení výběrového řízení na dodávku skříňového užitkového automobilu 
pro Pečovatelskou službu, v němž byla vybrána firma RENAULT, HS AUTO, Nebřehovice 
8, Strakonice, typ Renault Master 1,9 DCI, v hodnotě 501.026,- Kč vč. DPH 
II. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit  realizaci schváleného návrhu včetně předložení  smlouvy  
k odsouhlasení  právníkem města. 
 
2. Prázdninový provoz v MŠ 
Usnesení č. 314/2005 (101/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený prázdninový provoz v mateřských školách ve Strakonicích v r. 2005. 
 
3. ZŠ a MŠ Povážská – nákup DDHM 
Usnesení č. 315/2005 (101/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
a/ s nákupem mikrovlnné trouby v hodnotě do 4 tis. Kč pro ŠJ Plánkova.  
b/ s nákupem DDHM-stolek pod dataprojektor v hodnotě do 2,5 tis. Kč do budovy Velké 
náměstí 
c/ s nákupem souboru počítačové sestavy (stolní počítač, tiskárna, skener)v hodnotě do 48 tis. 
Kč do sborovny v budově Velké náměstí místo nákupu nábytku do učebny v budově Lidická. 
Bude hrazeno ze stávajícího rozpočtu školy. 
II. Ukládá 
oddělení školství učinit kroky s tím související, ředitelce ZŠ a MŠ Povážská dodržet Směrnice 
pro hospodaření s majetkem 
 
4. Zpravodaj města Strakonice - inzerce 
Usnesení č. 316/2005 (101/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vydáváním inzerce ve Zpravodaji města Strakonice s periodou 1 x za 1 měsíc na zvlášť 
vkládaném listu formátu A4, v případě zvýšeného zájmu pak na formátu A3. 
II. Souhlasí 
se zvýšením ceny inzerce ve Zpravodaji města Strakonice ze stávajících 14,- Kč za 1 cm2              
na 15,- Kč za 1 cm2 .  

III. Souhlasí 
se změnami způsobu inzerce ve Zpravodaji města Strakonice s účinností od 1. června 2005. 
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5. Vyhodnocení VŘ na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod 
Strakonice - JZ 
Usnesení č. 317/2005 (101/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s výsledkem výběrového řízení na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací 
obvod Strakonice - jihozápad, v  němž byla vybrána firma LESNÍ PROJEKTY České 
Budějovice, a.s., Vrbenská 8, České Budějovice 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy mezi městem Strakonice a firmou LESNÍ PROJEKTY České 
Budějovice, a.s., za cenu 863. 940.- Kč (včetně DPH) 
III. Pov ěřuje 
starostu města Ing.Pavla Vondryse jejím podpisem  
 
6. ZŠ a MŠ Povážská – výběrová řízení 
Usnesení č. 318/2005 (101/6) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
a/ ing. Ulče (náhradník ing. Sýkora) do výběrového řízení na pořízení kopírovacího stroje ZŠ 
a MŠ Povážská. 
b/ ing. Ulče (náhradník ing. Sýkora) do výběrového řízení na nákup souboru počítačové 
sestavy ZŠ a MŠ Povážská. 
c/ p Housku (náhradník ing. Haiser) do výběrového řízení na výměnu osvětlení v učebně 
zeměpisu (cena max. 69 tis.Kč) a výměnu osvětlení v učebně výtvarné výchovy (cena opravy 
max. 86,5 tis.Kč) ZŠ a MŠ Povážská. 
d/ ing. Švehlu (náhradník p. Houska) do výběrového řízení na opravu chodníků v areálu MŠ 
Šumavská v ceně 150 tis. Kč. 
II. Ukládá 
oddělení školství učinit kroky s tím související a ředitelce ZŠ a MŠ Povážská přizvat 
jmenované zástupce do výběrové komise. 
 
7. Smlouva o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání – obec Droužetice 
Usnesení č. 319/2005 (101/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání (poslední rok před 
zahájením povinné školní docházky – předškolák) v mateřské škole ve Strakonicích s obcí 
Droužetice. 
II. Ukládá 
oddělení školství učinit kroky s tím související 
 
8. Návrh odměn členů výborů a komisí za rok 2004  
Usnesení č. 320/2005 (101/8) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
stanovit dle zákona č. 128/2000 Sb., § 84 odst. 2 písm. y) pro členy výborů a § 84 odst. 4 pro 
členy  komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města odměnu ve výši 250,- Kč za účast na 
jednání komise v roce 2004. 
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9. MěÚSS – přehled veřejných zakázek zadávaných přímo za I. Q 2005 
Usnesení č. 321/2005 (101/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený přehled veřejných zakázek zadávaných přímo MěÚSS za I. Q 2005 
 
10. Uvolnění části finančního příspěvku SK Strakonice 1908 – úhrada zálohové faktury  
Usnesení č. 322/2005 (101/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uvolněním části finančního příspěvku SK Strakonice 1908 ve výši 721 586,- Kč účelově 
vázaného na úhradu zálohové faktury na realizaci díla „Víceúčelové hřiště s umělým 
povrchem“ na pozemku parc.č. 441/1 v k.ú. Strakonice, a to v souladu s ustanovením čl. II 
odst. 2 dodatku č. 1 ze dne 8.11.2004 k nájemní smlouvě se smlouvou o smlouvě budoucí 
darovací a smlouvou o smlouvě budoucí o výpůjčce č. 04 – 016 uzavřené dne 4.2.2004.  
Finanční příspěvek bude poskytnut formou přímé úhrady předložené zálohové faktury č. 
250800002 vystavené dne 14.4.2005 zhotovitelem díla p. Zdeňkem Philippem, Vítkova 298, 
Náchod, IČ 62715658. 
 
11. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 323/2005 (101/9) 
1) Jednací řízení bez uveřejnění k zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávku úprav 
pozemní komunikace: „Chodník pro občanskou vybavenost, ulice Podsrpenská, Strakonice“  
I. Souhlasí 
s realizací stavby „Chodník pro občanskou vybavenost, ulice Podsrpenská, Strakonice“ 
II. Souhlasí 
s vypsáním jednacího řízení bez uveřejnění s minimálně pěti (5) vyzvanými zájemci dle § 10 
odst. 2 písm. b, § 27 odst. 1 písm. b, c,  § 45 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, speciální ustanovení § 27 odst. 3 písm. d  k zadání podlimitní veřejné 
zakázky na dodávku úprav pozemní komunikace (chodníku): „Chodník pro občanskou 
vybavenost, ulice Podsrpenská, Strakonice“  
III. Rozhodla 
zaslat výzvu dle § 10 odst. 2 písm. b, § 27 odst. 1 písm. b, c,  § 45 zákona č. 40/2004 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění, speciální ustanovení § 27 odst. 3 písm. d k jednacímu 
řízení bez uveřejnění na dodávku úprav pozemní komunikace (chodníku): „Chodník pro 
občanskou vybavenost, ulice Podsrpenská, Strakonice“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve 
výzvě, těmto zájemcům: 

1. SSŽ, a.s., OZ České Budějovice, Planá 72, České Budějovice 
2. STRABAG a.s., Pražská 313, Písek 
3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, České Budějovice 
4. PROTOM Strakonice, Písecká 290, Strakonice 
5. ZNAKON a.s., Sousedovice 44, Strakonice 
6. SILNICE KLATOVY a.s., Vídeňská 190, Klatovy 
7. JIHOSPOL a.s., Písecká 893, Strakonice 
8. Pohl CZ a.s., Nádražní 25, Roztoky 

IV. Jmenuje 
členy a předsedu hodnotící komise ve složení: 

1. předseda  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
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3. člen Ing. Václav Býček  
4. člen Ing. Oldřich Švehla  
5. člen RNDr. Ladislav Havel  
6. člen Václav Šrámek  
7. člen zástupce JHK    
hlas poradní: Mgr. Martina Hadravová  

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník Bc. Lukáš Srb 
4. náhradník Jaroslav Houska 
5. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
6. náhradník MUDr. Josef Vávra 
7. náhradník Ing. arch. Marta Slámová 

V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné zakázky 
 
Usnesení č. 324/2005 (101/9) 
2) Výzva o zakázku k podání nabídky na realizaci stavby: „Chodník pro občanskou 
vybavenost - ulice Podsrpenská, Strakonice – vodovod, kanalizace“ 
I. Souhlasí 
s realizací stavby „Chodník pro občanskou vybavenost - ulice Podsrpenská, Strakonice – 
vodovod, kanalizace“ 
II. Souhlasí 
s podáním výzvy o zakázku dle § 3 odst. 1 písm. a, b, e a § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění, k zadání podlimitní zakázky na realizaci stavby: 
„Chodník pro občanskou vybavenost - ulice Podsrpenská, Strakonice – vodovod, kanalizace“ 
III. Rozhodla  
zaslat výzvu k podání nabídky dle § 3 odst. 1 písm. a, b, e a § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění, na zhotovitele díla: „Chodník pro občanskou 
vybavenost - ulice Podsrpenská, Strakonice – vodovod, kanalizace“, za podmínek a v rozsahu 
uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 

1. SSŽ, a.s., OZ České Budějovice, Planá 72, České Budějovice 
2. STRABAG a.s., Pražská 313, Písek 
3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, České Budějovice 
4. PROTOM Strakonice, Písecká 290, Strakonice 
5. ZNAKON a.s., Sousedovice 44, Strakonice 
6. SILNICE KLATOVY a.s., Vídeňská 190, Klatovy 
7. JIHOSPOL a.s., Písecká 893, Strakonice 
8. Pohl CZ a.s., Nádražní 25, Roztoky  

IV. Rozhodla 
členy a předsedu hodnotící komise ve složení: 

1. předseda  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen Ing. Václav Býček  
4. člen Ing. Oldřich Švehla  
5. člen RNDr. Ladislav Havel  
6. člen Václav Šrámek  
7. člen zástupce JHK      

hlas poradní: Mgr. Martina Hadravová  
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náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník Bc. Lukáš Srb 
4. náhradník Jaroslav Houska 
5. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
6. náhradník MUDr. Josef Vávra 
7. náhradník Ing. arch. Marta Slámová 

V. Jmenuje 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky 
 
Usnesení č. 325/2005 (101/9) 
3) Návrh na vyhlášení zakázky: realizace stavby: „Chodník u viaduktu, Strakonice“ 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Chodník u viaduktu, Strakonice“, za 
podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 

1. ČESKÁ ŽULA s.r.o., Volyňská 39, Strakonice  
2. KAVEX-Bohemia s.r.o., A. Barcala 25, České Budějovice 
3. Stav. firma HUKO s.r.o., Chroboly, Leptač 30, Prachatice 
4. ZNAKON, a.s., Sousedovice, Strakonice 
5. AGROTREND, nám. Maxe Švabinského 10, České Budějovice 
6. Václav Hubáček, Jana Čarka 2513, Písek 

II. Jmenuje 
členy a předsedu hodnotící komise ve složení: 

1. předseda Ing. Pavel Vondrys 
2. člen Ing. Jana Narovcová  
3. člen Ing. Václav Býček  
4. člen Ing. Oldřich Švehla  
5. člen Bc. Lukáš Srb 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
4. náhradník Zdeněk Nikodém 
5. náhradník Jaroslav Houska 

III. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkovému zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
Usnesení č. 326/2005 (101/9) 
4)  Hrad  Strakonice  
I. Souhlasí   
se změnou  platebních podmínek smlouvy uzavřené s ing. Karlem Ondráškem na vypracování 
prováděcího projektu na akci „Obnova městské části, víceúčelový sál“ tak, že částka 
250.000,- Kč (tj. cca 50% smluvené první splátky) bude uhrazena po předání  studie s tím, že 
práce již byly ve větším rozsahu provedeny 
II. Pověřuje 
starostu  podpisem dodatku smlouvy. 
III. Bere na vědomí  
informaci o průběhu prací na hradě 
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Usnesení č. 327/2005 (101/9) 
5) Projektová dokumentace 
I. Souhlasí 
se zadáním projektových prací na vypracování  prováděcího projektu stavby: 
„ Parkoviště na poz. p.č. dle KN 781/1, v k.ú. Strakonice“ 
II. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „ Projekty“,  výše této částky 
bude vycházet z výsledků výběrového řízení.     
 
Usnesení č. 328/2005 (101/9a) 
1)  Úhrada části nákladů (celkové skutečné náklady 182.626,- Kč vč. DPH) na opravu zdi 
v majetku ZZN a.s. dotčené výstavbou okružní křižovatky – doplnění usnesení č. 696/2004.  
I. Doplňuje  
usnesení č. 696/2004/II o následující : "Úhrada částky za opravu zdi ve výši 80.000,- Kč bude 
provedena na účet firmy ZZN Strakonice a.s.". 
 
Usnesení č. 329/2005 (101/9a) 
2) Žádost p. Mgr. Hrabákové – uzavření dohody 
I. Rozhodla  
souhlasit s uzavřením dohody o ukončení účinnosti Smlouvy o nájmu nemovitosti uzavřené  
mezi městem Strakonice a Mgr. Yvettou Hrabákovou dne 19.8.1997 na pronájem objektu čp. 
141 na Velkém náměstí ve Strakonicích, a to ke dni 30.6.2005 včetně zapracování připomínek 
RM 
II. Revokuje  
usnesení RM č. 311/2005 ze dne 13.4.2005. 
III. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem nemovitosti čp. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích. 
 
12. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
Usnesení č. 330/2005 (101/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Str. k zabezpečení veřejného pořádku  

a) 30. dubna 2005 – Velký slet čarodějnic – živá hudba – pořádá Muzeum středního 
Pootaví a SHŠ Markýz v Panské zahradě, dne 30. 4. 2005 od 22,00 hodin do 2,00 
hodin následujícího dne. 

 
13. Listy Strakonicka - prezentace 
Usnesení č. 331/2005 (101/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prezentací města ve speciální příloze Listů Strakonice věnované Zahájení turistické sezóny a 
oslavám 60. výročí osvobození za celkovou cenu Kč 6 500,-.  
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 
 


