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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 
ze 145. jednání Rady města Strakonice 
konané 17.5. 2006 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      5 členů RM : 
                      ing. Vondrys – starosta 
           pí Tomšovicová - místostarostka  
           ing. Pavel - místostarosta                   
                     členové RM: MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová  
           ing. Tůma - tajemník 
Omluveni:   ing. Joza, ing. Šíp  
 
Program:     
 
 
1. Granty pro kulturu – jmenování hodnotící komise  

         Usnesení č. 442/2006 
2. Prodloužení ubytování  v Azylovém domě  
                  Usnesení č. 443/2006 
3. Rozpočtová opatření č. 16-19, 21-22  

         Usnesení č. 444/2006 
4. Smlouva o poskytování odborného poradenství při realizaci projektu „Vzdělávání jako  
    základ  profesionální služby veřejnosti (OP RLZ)“ 
                  Usnesení č. 445/2006 
5. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností Českobudějovické pozemní stavby 
    spol. s r.o. (ZŠ Povážská) 
                                                                                                                    Usnesení č. 446/2006  
6. Dechový soubor ZUŠ – odměna 

         Usnesení č. 447/2006  
7. Smlouvy o reklamě uzavřené mezi městem Strakonice a strakonickými firmami, které se  
    rozhodly  podpořit soutěž pro občany města „Rozkvetlá okna Strakonic“ 

         Usnesení č. 448/2006 
8. Majetkové záležitosti 

  Usnesení č. 449/2006 – 461/2006 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
145. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta ing. Vondrys v 15,45 hodin. Pan 
starosta zkonstatoval, že jsou přítomni 4 členové RM, tudíž, že je usnášeníschopná. Úvodem 
RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
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1. Granty pro kulturu – jmenování hodnotící komise  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 442/2006 (145/3) 
I. Jmenuje 
hodnotící komisi pro vyhodnocení Grantového programu města Strakonice na podporu 
kultury, cestovního ruchu a zájmové činnosti mládeže v oblasti kultury pro rok 2006 ve 
složení: RNDr. Havel, Mgr. Parkosová, Mgr. Křiváčková, pí Hradská, Ing. Řeřábková, 
náhradnice MUDr. Hálová. Zapisovatelkou bude Š. Kůsová. 
 
2. Prodloužení ubytování v Azylovém domě 
Rada města po projednání 
Usnesení č.443/2006 (145/1) 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování  v Azylovém domě  pana Josefa Pitelky, p. Jaroslava Irdzy  
na dobu určitou od 1. 6. 2006  do  31. 7. 2006 
II. Nesouhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě paní Marie Irdzové 
III . Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít dodatek ke smlouvě  o nájmu bytu v Azylovém domě 
s panem Josefem Pitelkou, p. Jaroslavem Irdzou     
na dobu určitou od 1. 6. 2006  do  31. 7. 2006 
IV.  Pověřuje 
p. starostu  podpisem  dodatků ke smlouvám  o ubytování v Azylovém domě 
IV. Bere na vědomí 
ukončení pobytu paní Ilony Totové dne 12.4.2006  
ukončení pobytu pana Jiřího  Siváka dne 30.4.2006 
ukončení pobytu paní Marie Irdzové dne 31.5.2006 
 
3. Rozpočtová opatření č. 16-19, 21-22  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 444/2006 (145/6) 
I. Schvaluje 
navýšení  rozpočtu  o: 
RO č.  16  ve výši 80 000,-  Kč 
Finanční podpora  KÚ pro  PO STARZ na realizaci projektu „Vybavení sportovního zařízení 
– posilovna“. 
RO č. 17 ve výši 17 500,- Kč 
Finanční podpora  KÚ pro PO  ZŠ Dukelská na  realizaci projektu „ Řešení konfliktů“ 
RO č. 18 ve výši  14 800,- Kč 
Navýšení výdajů pro Městkou policii na položce opravy – na havarovaný automobil Škoda 
Fabia  Kombi. 
RO bude hrazeno z pojistného plnění na výše havarovaný automobil. 
II.  Doporu čuje ZM  
schválit: 
RO č.19 ve výši 100 000,- Kč 
Dotace   pro Aeroklub Strakonice na vypracování územního rozhodnutí a stavebního povolení 
na asfaltovou dráhu  strakonického letiště  –  žádost přiložena.  
RO bude hrazeno z projektů.  
RO č. 20 – samostatný materiál 
RO č. 21 ve výši  718 800,- Kč 
Dotace na náklady spojené s volbami  do Parlamentu. 
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RO č. 22 ve výši  8 796 571,- Kč 
Doplatek dotace na  akci „ Výstavba bytového domu s 30 b.j – na pozemku parc.č. 1371/1 
v kat. území Strakonice  ( Jezárka. ). 
III. Ukládá: 
odboru finančnímu schválené RO č. 16 - 18  provést a RO č.  19 , 21  a 22  předložit ke 
schválení nejbližšímu ZM. 
 
4. Smlouva o poskytování odborného poradenství při realizaci projektu „Vzd ělávání 
jako  základ  profesionální služby veřejnosti (OP RLZ)“ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 445/2006 (145/5) 
I. Bere na vědomí 
informaci o přípravě projektu „Vzdělávání jako základ profesionální služby veřejnosti“, který 
bude financován z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 4.1 – 
„Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací“ 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytování odborného poradenství při realizaci projektu 
„Vzdělávání jako základ profesionální služby veřejnosti“ s firmou KP projekt, s.r.o., 
Purkyňova 4/777, 370 07  České Budějovice. Cena díla je maximálně 80.000,- Kč bez DPH 
(95.200,- Kč včetně 19% DPH), termín poskytování poradenské činnosti je do doby 
kompletního vyřízení nárokované dotace z projektu.  
Finanční částka ve výši max. 95.200,- Kč bude hrazena ze schváleného rozpočtu města – 
položky „Přípravné práce a konzultační činnost k žádostem o dotace“. 
III. Ukládá 
odboru rozvoje upravit smlouvu - doplnění garancí a smluvních pokut za nedodržení smlouvy 
o dílo. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
5. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností Českobudějovické pozemní 
stavby spol. s r.o. (ZŠ Povážská) 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 446/2006 (145/7) 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 3 v předloženém znění ke smlouvě o dílo  č. 3585  uzavřené dne 
23.11.2004 mezi městem Strakonice a  Českobudějovickými pozemními stavbami spol. s.r.o. 
České Budějovice ( dodatek č. 1 ze dne 25.11.2004 a dodatek č. 2 ze dne  21.12.2005). 
Dodatek č. 3 byl zpracován v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 848/ZM/2006 ze 
dne 15.3. 2006 - upravuje financování stavby ZŠ Povážská 
II. Pověřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 
 
6.  Dechový soubor ZUŠ – odměna 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 447/2006 (145/9) 
I. Souhlasí 
s poskytnutím hmotné odměny v hodnotě 2.000,-Kč pro Dechový soubor ZUŠ (vystoupení 
souboru pro potřeby města) ve formě papíru pro kopírování notového materiálu. Finančně 
kryto bude z kapitoly č. 204 ( Významné akce). 
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7. Smlouvy o reklamě uzavřené mezi městem Strakonice a strakonickými firmami, které 
se rozhodly  podpořit soutěž pro občany města „Rozkvetlá okna Strakonic“ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 448/2006 (145/2) 
I.Souhlasí  
s uzavřením smluv o reklamě mezi strakonickými firmami Fezko a.s. a Teplárna Strakonice 
a.s. a městem Strakonice, zastoupené Ing. Pavlem Vondrysem, starostou města Strakonice.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv 
 
8. Majetkové záležitosti  
 
1) Rekonstrukce komunikace Vodárenská ve Strakonicích 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 449/2006 (145/8) 
I. Rozhodla 
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby „Rekonstrukce komunikace 
Vodárenská ve Strakonicích“ v otevřeném řízení dle zákona č.40/2004 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění a uveřejnit ji na centrální adrese. 
II. Rozhodla 
že podané nabídky budou hodnoceny dle výše nabídkové ceny. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
1. člen  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Bc. Lukáš Srb 
4. člen Ing.Haiser 
5. člen zástupce JHK 
6. člen p. Václav Šrámek 
7. člen. Ing. Oldřich Švehla     hlas poradní: JUDr. Eva Dlouhá 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník p. Tomšovicová 
2. náhradník Ing. Václav Býček 
3. náhradník p. Michal Bezpalec 
4. náhradník p. Jaroslav Houska 
5. náhradník zástupce JHK 
6. náhradník RNDr. Ladislav Havel 
7. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné 
zakázky  
 
2) Stavební úpravy komunikace Šumavská – Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 450/2006 (145/8) 
I. Rozhodla 
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby: „Stavební úpravy komunikace 
Šumavská – Strakonice“ v otevřeném řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění a uveřejnit ji na centrální adrese. 
II. Rozhodla 
že podané nabídky budou hodnoceny dle výše nabídkové ceny 
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III. Jmenuje 
členy hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen Ing. Pavel Vondrys 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Oldřich Švehla 
4. člen Ing. Miloš Haiser 
5. Bc. Lukáš Srb 
6. člen zástupce JHK 
7. člen RNDr. Ladislav Havel   hlas poradní: JUDr. Eva Dlouhá 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Zdeňka Tomšovicová 
2. náhradník Ing. Václav Býček 
3. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
4. náhradník Jaroslav Houska 
5. náhradník Michal Bezpalec 
6. náhradník zástupce JHK 
7. náhradník Václav Šrámek  

IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné 
zakázky  
 
3) Návrh na vyhlášení zakázky - realizace stavby: „Oprava opěrných stěn chodníků 
silnice I/4, parc.č. 633/2, Strakonice“. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 451/2006 (145/8) 
RM v souvislosti s realizací stavby „Oprava opěrných stěn chodníků silnice I/4, parc.č. 633/2, 
Strakonice“  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Oprava opěrných stěn chodníků silnice 
I/4, parc.č. 633/2, Strakonice“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto 
dodavatelům: 

1. AG KONSTRUKT s.r.o., Náměstí Maxe Švabinského 10, 370 08 České Budějovice 
2. PRIMA, a.s., Raisova 1004, 386 01 Strakonice  
3. ZNAKON, a.s., Sousedovice, 386 01 Strakonice 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s přihlášením 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na realizaci stavby: „Oprava opěrných stěn 
chodníků silnice I/4, parc. č. 633/2, Strakonice“ 
III. Jmenuje 
členy a předsedu hodnotící komise ve složení: 

1. předseda  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen Ing. Jaromír Zeman 
4. člen Ing. Oldřich Švehla  
5. člen MUDr. Vladimír Hanáček 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Zdeňka Tomšovicová 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník PhDr. Rudolf  Šimek 
4. náhradník Bc. Lukáš Srb 
5. náhradník Jaroslav Houska 
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IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkovému zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
4) Půdní vestavby 8 bytových jednotek, Strakonice Husova ul. č. 800-803 a úprava dvora 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 452/2006 (145/8) 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku  č.2 na akci „Půdní vestavby 8 bytových jednotek, Strakonice Husova ul. 
č. 800-803 a úprava dvora“. Předmětem dodatku bude posunutí termínu dokončení úpravy 
dvora k datumu 15.07.2006 za podmínky dodržení pravidel SFRB pro poskytnutí dotace.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku 
III. Ukládá 
majetkovému odboru smluvně ošetřit termín překládky kabelového vedení E.ON vč. případné 
sankce za nedodržení. 
 
5) Stavební úpravy komunikace Šumavská – Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 453/2006 (145/8) 
RM v souvislosti s akcí „Stavební úpravy komunikace Šumavská – Strakonice“ 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy mezi E.ON a.s. a mezi Městem Strakonice, jejímž obsahem je převzetí 
práv a povinností ze stavebního povolení 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
6) Žádost o souhlas s uložením přípojek inženýrských sítí do pozemku v majetku města 
Strakonice p. č. dle KN 1327/1 v k. ú. Strakonice. 
Žadatel: Vladimír a Iveta Váňovi,  386 01 Strakonice. 
V zastoupení: Ing. Luboš Kadaně, K-projekt, Zámek 1, 386 01 Strakonice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 454/2006 (145/8a) 
I. Souhlasí 
s uložením vodovodní, kanalizační a parovodní přípojky do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1327/1 v k.ú. Strakonice, v rámci vestavby a stavebních úprav objektu 
na parc. č. 163 a přístavby objektu na parc. č. 157, k.ú. Strakonice,  dle sazebníku za 
podmínky dodržení regulačního plánu zpracovaného pro lokalitu Ostrov -centrum. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 
7) K-projekt, Ing. Luboš Kadaně, projektová kancelář, Zámek 1, 386 01 Strakonice -  
souhlas s požárně nebezpečným prostorem 
Investor akce: manželé Váňovi, Strakonice  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 455/2006 (145/8a) 
I. Souhlasí 
v souvislosti s plánovanou akcí „Vestavba a stavební úpravy objektu na stav. parc. č. 163 a 
přístavba objektu na parc. č. 157 v k. ú. Strakonice, obec Strakonice“ v ulici Kochana 
z Prachové čp. 119, Strakonice, se zásahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek p. č. 
1327/1 – ulice Kochana z Prachové a na pozemek p. č. 80 - parkoviště v k. ú. Strakonice. 
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Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
 

8) Žádost o souhlas s uložením plynové přípojky do pozemku v majetku města 
Strakonice p. č. dle KN 1333 v k. ú. Dražejov u Strakonic. 
Žadatel: Pavla Kovářová, 386 01 Strakonice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 456/2006 (145/8a) 
I. Souhlasí 
s uložením plynové přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p. č. dle KN 1333 v k. 
ú. Dražejov u  Strakonic pro napojení novostavby rodinného domu na pozemku p. č. dle KN 
1277/18 v k. ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
9) Realizace stavby: „Chodník a cyklostezka podél silnice I/4, Strakonice“. 
Rada města po projednání 
Usnesení č.457/2006 (145/8a) 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky v souvislosti s realizací stavby: „Chodník a cyklostezka podél 
silnice I/4, Strakonice“ za podmínek v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
Kohout Vladimír, 386 01 Strakonice 
VKS, Vacík Milan 
Silnice Klatovy, a.s. 
II. Jmenuje 
členy hodnotící komise:    náhradníky členů hodnotící komise: 
1. člen Ing Jana Narovcová   1. náhradník  Houska Jaroslav 
2. člen Ing. Oldřich Švehla   2. náhradník  Ing. Zeman Jaromír 
3. člen Ing. Miloš Haiser   3. náhradník  Ing. Býček Václav 
4. člen Srb Lukáš    4. náhradník  Ing. Arch. Slámová 
5. člen Bezpalec Michal   5. náhradník  Nikodem Zdeněk 
III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy k podání nabídky na www stránkách města a s neomezeným počtem 
uchazečů k podání nabídky. 
IV. Ukládá 
vedoucí odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
10) Posun termínu dokončení díla v souvislosti s realizací stavby: „Strakonice – Zadní 
Podskalí – kanalizace, vodovod“ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 458/2006 (145/8a) 
I. Bere na vědomí 
zprávu o posunu termínu dokončení v souvislosti s realizací stavby: „Strakonice – Zadní 
Podskalí – kanalizace, vodovod“ s ohledem na průběh letošní zimy a s termínem předání 
staveniště. Termín dokončení realizace díla 27. 6. 2005. 

 
11) Prováděcí projektová dokumentace stavby: „Vodovod – komunikace Vodárenská – 
dopojení řadu. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 459/2006 (145/8a) 
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I. Souhlasí 
se zadáním prováděcí projektové dokumentace realizace stavby: „Vodovod – komunikace 
Vodárenská – dopojení řadu lokalita „Mezi Lesy“. 
II. Ukládá 
vedoucí odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
12) Vyhodnocení výzvy o zakázku v souvislosti s přípravou realizace stavby: „Otavská 
cyklistická stezka – informační body“ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 460/2006 (145/8a) 
I. Souhlasí 
se zrušením výzvy k podání nabídky v souvislosti s přípravou realizace stavby: „Otavská 
cyklistická stezka – informační body“ 
II. Ukládá 
vedoucí odboru majetkového zajistit ve spolupráci s městem Písek opětovné vyhlášení výzvy 
k podání nabídky předmětné stavby. 
 
13) AMAFILTER spol. s r.o., U Blatenského mostu 1325, Strakonice – žádost o uzavření 
kupní smlouvy  na základě  smlouvy o smlouvě budoucí kupní  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 461/2006 (145/8a) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit částečnou revokací usnesení ZM číslo 336/ZM/2000, týkající se toho, že pozemky 
budou převedeny až poté, co budou splněny podmínky jež jsou předmětem budoucí kupní 
smlouvy 
II. Souhlasí 
vyzvat  společnost  Amafilter s.r.o.  aby uhradila smluvní pokutu v maximální výši 
2.100.000,- Kč, vzhledem k tomu, že nesplnila všechny podmínky stanovené v budoucí kupní 
smlouvě  
III. Souhlasí 
s tím,  aby se město Strakonice vzdalo předkupního práva k pozemkům, jež jsou předmětem 
kupní smlouvy 
IV. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy se společností Amafilter s.r.o, , Ing. Miroslav Šafránek, jednatel, 
U Blatenského Mostu 1325, Strakonice , týkající se prodeje pozemku p.č. st. 3994 o výměře 
1477 m2  , na kterém je postavena budova ve vlastnictví firmy Amafilter s.r.o. a části  
pozemku p.č. 1208/5 o výměře cca 5.523 m2  (celkem 7.000m2 ) vše v k.ú. Strakonice dle 
budoucí kupní smlouvy (přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu).  
(Kupní cena dle BKS byla zaplacena 22.února 2001 tj. 1.050.000,- Kč. ) Kupní smlouva bude 
podepsána pouze  za podmínky uhrazení smluvní pokuty společností Amafilter ve výši 
2.100.000,- Kč.  
Současně pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
 
 
 
 
ing. Pavel  Vondrys        Zdeňka Tomšovicová 
         starosta               místostarostka 


