- Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
----------------------------------------------------------------------------------------

Zá p is
ze 146. jednání Rady města Strakonice
konané 24.5. 2006 v kanceláři starosty
---------------------------------------------------------------------------------------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

Přítomni:

Program:
1. Majetkové záležitosti
Usnesení č. 462/2006 – 474/2006
2. Rekonstrukce parovodu – náhradní parkování
Usnesení č. 475/2006
3. Publikace Ohlédnutí za sportem 2005 Strakonice – tisk
Usnesení č. 476/2006
4. Umístění informační tabule k projektu MATEO
Usnesení č. 477/2006
5. Zápis z 5. jednání Komise pro kulturu a CR
Usnesení č. 478/2006
6. Plnění usnesení za IV. čtvrtletí 2005 a I. čtvrtletí 2006
Usnesení č. 479/2006

Zahájení jednání
146. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta ing. Vondrys v 15,45 hodin. Pan starosta
zkonstatovala, 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. Majetkové záležitosti
1) Internetový informační kiosek
Rada města po projednání
Usnesení č.462/2006 (146/1)
I. Nesouhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a a.s. České dráhy na pronájem plochy pod
kioskem ve vstupní hale železniční stanice Strakonice dle předloženého návrhu (roční nájemné
5.000,-Kč)
II. Ukládá
starostovi města o případné změně podmínek ( roční nájemné 1,-Kč).
2) Vyhodnocení cenových nabídek na vypracování prováděcí projektové dokumentace na
stavbu: ,, Rekonstrukce sportovního areálu – atletický ovál, Strakonice – Sídliště “
Rada města po projednání
Usnesení č.463/2006 (146/1)
I.Souhlasí
s vyhodnocením cenových nabídek na vypracování prováděcí projektové dokumentace na stavbu:
,,Rekonstrukce sportovního areálu – atletický ovál, Strakonice – Sídliště“.
II.Souhlasí
s uzavřením smlouvy s firmou Atelier Penta, s. r. o., Raisova 1004, Strakonice, na vypracování
projektové dokumentace na stavbu: ,,Rekonstrukce sportovního areálu – atletický ovál, Strakonice –
Sídliště“, za cenu 78.540.- Kč s DPH.
III.Pověřuje
starostu města podpisem příslušné smlouvy.
3) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Prodloužení vodovodu, Strakonice, Podsrp“
Rada města po projednání a s odvoláním na čl. 10 výzvy o zakázku k podání nabídky na realizaci
stavby „Prodloužení vodovodu, Strakonice, Podsrp“
Usnesení č.464/2006 (146/1)
I. Ruší
výzvu o zakázku k podání nabídky na realizaci stavby „Prodloužení vodovodu, Strakonice, Podsrp“.
4) Uvolněná b. j. 1+1, č. b. 08, v čp. 580, ul. Sv. Čecha, Strakonice I
Rada města po projednání
Usnesení č.465/2006 (146/1a)
I. Souhlasí
s obsazením bytové jednotky č. 08, v domě čp. 580, ul. Sv. Čecha, přímým prodejem do osobního
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 08/580, ul. Sv. Čecha včetně spoluvlastnického
podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 600.000,- Kč.
II. Ukládá
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města.
5) Stanovení nájemného u tzv. startovacích bytů
Rada města po projednání
Usnesení č.466/2006 (146/1a)
I. Souhlasí
s uplatněním nájemného ve výši: 4. rok 50 Kč/m2 , 5. rok 60 Kč/m
nadcházející 2 roky
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pro tzv. startovací byty pro

6) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Prácheňská přes pozemek p.č. dle KN 714/5
v k.ú. Nové Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 582/15
v k.ú. Nové Strakonice z důvodu umožnění vjezdu na pozemek zahrady.
Žadatel: Václav Rubeš, 386 01 Strakonice
V zastoupení: Ing. Karel Hornych, 387 01 Volyně
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Rada města po projednání
Usnesení č.467/2006 (146/1a)
I. Souhlasí
s povolením sjezdu z místní komunikace Prácheňská přes pozemek p.č. dle KN 714/5 v k.ú. Nové
Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 582/15 v k.ú. Nové
Strakonice.
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců inženýrských
sítí.
7) Milan Štěpánek, 387 11 Katovice – žádost o pronájem parkoviště
Rada města po projednání
Usnesení č.468/2006 (146/1a)
I. Souhlasí
s užíváním části parkoviště u sv. Markéty, pozemek p.č. 80 v k.ú. Strakonice za účelem konání trhů, a
to s termínem od měsíce června pro pana Milan Štěpánka, 387 11 Katovice, dle Obecně závazné
vyhlášky města Strakonice č. 8/2005 o veřejném pořádku, ochranně životního prostředí a vzhledu
města.
Cena z užívání veřejného prostranství bude stanovena dle Obecně závazné vyhlášky o místních
poplatcích č. 2/2004 , čl. 13 (sazba poplatku) tj. 10,-/m2 /den.
8) Kohezní fondy – nadlimitní otevřené výběrové řízení
Rada města po projednání
Usnesení č.469/2006 (146/1a)
I. Souhlasí
se zadáním výběrového řízení formou otevřeného řízení nadlimitní zakázky dle zákona č. 40/2004 Sb.,
v souvislosti s přípravou realizace stavby:: „Intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace, Strakonice“
II. Souhlasí
s podmínkami zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele projektové dokumentace pro stavební
povolení, prováděcí projektové dokumentace a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Jediným
hodnotícím kritériem je celkové cena včetně DPH.
III. Jmenuje
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek
členy hodnotící komise:

náhradníky členů hodnotící komise:

1. člen Ing. Pavel Vondrys
1. náhradník Zdeňka Tomšovicová
2. člen Ing. Ludvík Němejc
2. náhradník Ing. Miloš Haiser
3. člen Ing. Hobstová – VRV Praha, a.s.
3. náhradník Ing. Oldřich Švehla
4. člen Ing. Narovcová
4. náhradník Ing. Jaromír Zeman
5. člen Bc. Srb Lukáš
5. náhradník Ing. Arch. Slámová
6. člen MUDr. Josef Vávra
6. náhradník MUDr, Vladimír Hanáček
7. člen Václav Šrámek
7. náhradník RNDr. Ladislav Havel
IV. Ukládá
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkolů při zadání této zakázky
9) Otavská cyklistická stezka – informační body
Rada města po projednání
Usnesení č.470/2006 (146/1a)
I. Rozhodla
zaslat výzvu o zakázku k podání nabídky na realizaci stavby: „Otavská cyklistická stezka – Informační
body“ za podmínek v rozsahu uvedeném ve výzvě a zadávací dokumentaci těmto dodavatelům:
1.
2.
3.
4.

ONYX WOOD spol. s.r.o.,Žernovická 257, 380 01 Prachatice
Tomovy parky, Hranice 35, 512 63 Rovensko
Městské služby Písek s.r.o. - Pražská 372, 397 01 Písek
Atelier 2P, Harantova 1300, 39701 Písek
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5, Václav Fiala, Masarykova 334, Klatovy
6. Hřiště.CZ, DIRECT MEDIA, s. r. o., Špitálka 8, 602 00 Brno
II. Jmenuje
členy hodnotící komise:
1. člen Ing. Krausová,
náhradník: Ing.Narovcová
2. člen Ing. Arch Slámová
náhradník: Ing. Švehla
3. člen Srb Lukáš
náhradník: Ing. Haiser
4. člen Ing Miroslav Sládek - místostarosta
5. člen Ing.Jiří Procházka - ředitel LESY MĚSTA PÍSKU
6. člen Ing.Karel Kůrka - ved. invest. odd. města
III. Ukládá
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky ve spolupráci
s městem Písek.
10) Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo
Rada města po projednání
Usnesení č.471/2006 (146/1a)
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo SOD2005 – DD Strakonice – 591 – 02 uzavřené mezi
městem Strakonice a spol. s.r.o. Linet Slaný, jehož předmětem je změna specifikace předmětu
smlouvy o dílo tak, aby odpovídala aktualizovaným požadavkům objednatele s tím, že cena díla se
snižuje dle dodatku č. 2 oproti smlouvě o dílo o částku 20.608,73 Kč, nová cena zboží a služeb včetně
DPH dle dodatku č. 2 činí tedy 11.914.640,09 Kč.
II. Pověřuje
starostu města podpisem příslušného dodatku.
11) Strakonice hrad – komunikace a parkoviště
Rada města po projednání
Usnesení č.472/2006 (146/1a)
I. Souhlasí
s tím, aby byla oslovena pouze firma Strabag a.s. za podmínky použití jednotkových cen z akce „Hrad
Strakonice – infrastruktura cestovního ruchu“.
II. Souhlasí
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou STRABAG a.s., na zhotovení stavby „Strakonice hrad,
výměna vodovodního řadu“ a „Strakonice, křižovatka Katovická – Na Dubovci, doplňkové osvětlení
přechodů pro chodce“ (včetně úpravy pro cyklisty), za cenu 687.068,- Kč vč. DPH.
III. Pověřuje
starostu města podpisem příslušné smlouvy.
12) Strakonice hrad, SO 03 Parkoviště, Pomník „Na Dubovci“
Rada města po projednání
Usnesení č.473/2006 (146/1a)
I. Souhlasí
s tím, aby byla oslovena pouze firma Strabag a.s. za podmínky použití jednotkových cen z akce „Hrad
Strakonice – infrastruktura cestovního ruchu“.
II. Souhlasí
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou STRABAG a.s., na zhotovení stavby Strakonice hrad, SO
03 Parkoviště, Pomník „Na Dubovci“, za cenu 368.166,- Kč vč. DPH.
III. Pověřuje
starostu města podpisem příslušné smlouvy.
13) Výběrové řízení na dodavatele stavby - rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Čelakovského
Rada města po projednání
Usnesení č.474/2006 (146/1a)
I. Souhlasí
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s navýšením ceny díla na celkovou cenu 1 709 181,-Kč vč. DPH.
2. Rekonstrukce parovodu – náhradní parkování
Rada města po projednání
Usnesení č. 475/2006 (146/6)
I. Souhlasí
s tím, že v období od 25. 5. 2006 do 31. 8. 2006 – po dobu opravy parovodu na Palackého náměstí,
bude obyvatelům s trvalým pobytem Palackého náměstí č.p. 97, 98, 99, 100, 102, 104, 114 ( tj. v řadě
domů bližší k náhonu) umožněno bezplatné parkování na parkovišti U sv. Markéty. Nárok je nutno
doložit platným OP a osvědčením o registraci vozidla č. I. Na tuto omezenou dobu obdrží na
finančním odboru parkovací povolenky.
3. Publikace Ohlédnutí za sportem 2005 Strakonice – tisk
Rada města po projednání
Usnesení č.476/2006 (146/5)
I. Souhlasí
s tiskem publikace Ohlédnutí za sportem 2005 Strakonice v tiskárně Hemala Písek, Dobešice 350, 397
01 Písek za cenu 14.219,31 Kč (včetně DPH).
4. Umístění informační tabule k projektu MATEO
Rada města po projednání
Usnesení č. 477/2006 (146/7)
I. Souhlasí
s umístěním informační tabule v prostorách MIC MěÚ Strakonice (do konce roku 2006) ve věci
poskytování informací o projektu MATEO. Seznam článků a zveřejněných tiskovin dle materiálu č.
146/7.
5. Zápis z 5. jednání Komise pro kulturu a CR
Rada města po projednání
Usnesení č. 478/2006 (146/2)
I. Bere na vědomí
zápis z 5. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 9. května 2006.
II. Souhlasí
s vyplacením neinvestičních dotací na činnost v oblasti kultury žadatelům v navržené výši dle
předloženého návrhu ( Pěvecký sbor Gymnázia – 10.000,-Kč, Nektarka – 15.000,-Kč, Prácheňáček –
40.000,-Kč, Prácheňský soubor – 50.000,-Kč, Country skupina PAUZA – 10.000,-Kč, Taneční
skupina Radka – 10.000,-Kč, Taneční skupina Rozálie – 10.000,-Kč, Sdružení pro obnovu Řepice a
okolí – 10.000,- Kč, Loutková scéna Radost - 28.000,-Kč, DS Čelakovský – 40.000,-Kč, SHŠ
Vendetta – 5.000,-Kč, Ratejna – občans. sdružení – 5.000,-Kč, Českobratr. církev evangelická –
2.000,-Kč.
III. Souhlasí
s vyplacením neinvestiční dotace ve výši Kč 5 000,-- pro Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. na nákup
keramických korbelů pro účastníky neckyády.
IV. Nesouhlasí
s vyplacením neinvestiční dotace Pěveckému sboru Gymnázia Strakonice na zajištění dopravy na
koncert do Třeboně.
V. Souhlasí
s vyplacením neinvestiční dotace ve výši Kč 7 000,-- Taneční skupině Rozálie Strakonice na zajištění
dopravy Velké Polomi u Ostravy, kde se uskuteční Mistrovství ČR v country tancích dětí.
VI. Souhlasí
s vyplacením neinvestiční dotace ve výši Kč 20 000,-- pro Gymnázium Strakonice na zajištění pobytu
studentů z partnerského města Bad Salzungen.
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VII. Souhlasí
se zakoupením 50 ks publikací „Hrady, zámky a tvrze, které přežily rok 2000 – Jihočeský kraj“,
kterou vydá tiskárna Herbia, spol. s r.o., České Budějovice, za cenu Kč 474,--/ks tj. celkem za 23.700,- vč. DPH.
VIII. Souhlasí
s prezentací města v Obrazovém atlasu Eurobeds 2007, který vydává Klub českých turistů, na ½ str.
A4 za cenu Kč 7.000,-- vč. DPH.
IX. Bere na vědomí
informaci o možné prezentaci města na stánku během konání Mistrovství světa ve fotbale v Mnichově
(6. 6. – 9. 7. 2006). O rozsahu prezentace bude rozhodnuto dle dalších doplňujících informací.
X. Rozhodla
o přímém zadání předtiskových prací a grafického zpracování publikace o Strakonicích k 640. výročí
města v roce 2007 panu Petru Kolářovi, Trhová 106, Horažďovice.
6. Plnění usnesení za IV. čtvrtletí 2005 a I. čtvrtletí 2006
Rada města po projednání
Usnesení č. 479/2006 (146/3)
I. Bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení RM za období IV. čtvrtletí 2005 a I. čtvrtletí 2006
II. Schvaluje
vyřadit z evidence 558 splněných usnesení
III. Revokuje
usnesení č.: 620/2005
IV. Vyřazuje do evidence usnesení s trvalou platností
usnesení č.: 1074/2005, 69/2006
V. Ukládá
tajemníkovi vést v evidenci 100 nesplněných usnesení a zajistit jejich plnění

ing. Pavel Vondrys
starosta

Zdeňka Tomšovicová
místostarostka
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