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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 151. jednání Rady města Strakonice 
konané 12.7. 2006 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Přítomni:     6 členů RM : 
                     ing. Vondrys – starosta 
          pí Tomšovicová - místostarostka  
          ing. Pavel – místostarosta 
                     členové RM: ing. Joza, PHDr. Říhová, ing. Šíp  
          ing. Tůma - tajemník 
Omluveni:   MVDr. Vondřička  
 
Program:  
 
       
 
1. Smlouva o poskytnutí grantu na realizaci projektu regionální kolo ankety „Strom roku ČR“   

         Usnesení č. 607/2006 
2. Komise pro tělesnou výchovu a sport 

         Usnesení č. 608/2006 
3. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Oslavy 640. výročí města Strakonice – propagační 
materiály“ 

         Usnesení č. 609/2006 
4. Vyplacení finanční kompenzace 

         Usnesení č. 610/2006 
5. Neinvestiční dotace města – volnočasové aktivity 

         Usnesení č. 611/2006 
6. Granty pro oblast kultury 2006 – doplnění zápisu hodnotící komise 

         Usnesení č. 612/2006 
7. Ubytování v Azylovém domě 

         Usnesení č. 613/2006 
8. Městský kamerový monitorovací systém IV. etapa  

         Usnesení č. 614/2006 
9. Podpora Evropského dne bez aut – „Ve městě bez mého auta!“, zapojení města Strakonice 
do „Evropského týdne mobility“ a podepsání Charty 2006. 

         Usnesení č. 615/2006 
10. Objednávka zkušebního provozu služby DTMM on-line MAWIS+ 

         Usnesení č. 616/2006 
11. Zápis ze 6. jednání Komise pro kulturu a CR 

         Usnesení č. 617/2006 
12. Nákup programu 602XML Designer 

         Usnesení č. 618/2006 
13.  Smlouva o dílo na zpracování „Strategického plánu rozvoje města Strakonice“ 

         Usnesení č. 619/2006 
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14. Veřejná zakázka „Metropolitní síť moderního města – Strakonice.net“ – hodnotící komise 
         Usnesení č. 620/2006 

15. Smlouva o poskytnutí grantu – ekologický projekt ( prameny)  
         Usnesení č. 621/2006 
 

16. Výběrové řízení na zpracování LHO  
         Usnesení č. 622/2006 

17. Žádost o udělení příspěvku z grantového programu nadace Proměny /vybudování 
městského  parku, rekonstrukci stávající zeleně, vybudování stezky pro pěší a cyklostezky 
v lokalitě Jezárka / 

         Usnesení č. 623/2006 
18. Organizační změna v rámci MěÚ  

         Usnesení č. 624/2006 
19. Majetkové záležitosti  
                          Usnesení č. 625/2006 – 650/2006    
20. MěKS – provozování občerstvení v kině OKO 

         Usnesení č. 651/2006 
21. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice 

         Usnesení č. 652/2006 
22. Projekt „Vzdělávání jako základ profesionální služby veřejnosti (OP RLZ)“ – zadání 
zakázky 

         Usnesení č. 653/2006 
23. Ukončení nájemní smlouvy ( Račák -  3 vysavače) 

         Usnesení č. 654/2006 
24. MěÚSS – přehled veřejných zakázek zadávaných přímo za II.Q2006 

         Usnesení č. 655/2006 
25. Smlouva o dílo, STRABAG a.s. –  rozšíření závlahy zeleně v parku Dubovec  
                           Usnesení č. 656/2006 
26. Věcný  dar strážníkovi MP 

         Usnesení č. 657/2006 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahájení jednání 
151. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta ing. Vondrys v 15,45 hodin. Pan 
starosta zkonstatoval, že je přítomno 5 členů RM, tudíž, že je usnášeníschopná. Úvodem RM 
projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
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1. Smlouva o poskytnutí grantu na realizaci projektu regionální kolo ankety „Strom 
roku ČR“  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 607/2006 (151/1) 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č. SD/OZZL/074/2006 o poskytnutí grantu Jihočeského kraje na 
realizaci projektu Regionální kolo ankety o nejsympatičtější strom České republiky „Strom 
roku České republiky“ (mapování starých stromů v regionu Strakonicka, vytipování stromů 
k zařazení do ankety)ve výši maximálně 70 % z celkové ceny projektu 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
Krytí bude hrazeno: 
Přiznaná podpora je ve výši 28.000,-Kč. Doplatek finančních prostředků bude hrazen 
z kapitoly Památné stromy. 
 
2. Komise pro tělesnou výchovu a sport 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 608/2006 (151/2) 
I. Bere na vědomí 
celkové náklady publikace Ohlédnutí za sportem 2005 Strakonice dosahující výše 23.247,50 
Kč, vyplacené z organizace 214 – granty města pro tělovýchovu a sport. 
II. Souhlasí 
s bezplatným distribuováním publikace Ohlédnutí za sportem 2005 Strakonice. 
III. Souhlasí 
se Zásadami rozdělování finančních prostředků města Strakonice určených pro tělovýchovu, 
sport a ostatní volnočasové aktivity změněnými následovně: slova finanční příspěvek se 
nahrazují slovy neinvestiční dotace.   
IV. Souhlasí 
TJ Pospol Strakonice – nohejbalový oddíl 
- s vyplacením neinvestiční dotace ve výši 1.500,- Kč z prostředků na jednorázové akce pro 
TJ Pospol  Strakonice – nohejbalový oddíl na ceny při okresním turnaji trojic uskutečněný 
dne 11.6.2006 ve Strakonicích v Habeši a při krajském turnaji trojic dorostenců konaný ve 
Strakonicích v  Habeši  dne 18. 6. 2006.  
Ski klub Strakonice – oddíl běžeckého lyžování 
- s konáním 6. ročníku Běhu okolo Kuřidla dne 7. 10. 2006. 
- se záštitou města nad 6. ročníkem Běhu okolo Kuřidla. 
- s možností užití městského znaku na propozicích při 6. ročníku Běhu okolo Kuřidla. 
- s vyplacením neinvestiční dotace ve výši 5.000,- Kč z prostředků na jednorázové akce na   
   zajištění  6. ročníku Běhu okolo Kuřidla.  
 
3. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Oslavy 640. výročí města Strakonice – 
propagační materiály“ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 609/2006 (151/4) 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu SD/OREI/251/06 v rámci Grantového programu 
Produkty a služby v cestovním ruchu, na projekt s názvem „Oslavy 640. výročí města 
Strakonice – propagační materiály“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 
Strakonice (dále jen příjemce finanční podpory) a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 
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1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen poskytovatel finanční podpory). Finanční podpora 
je ve výši 150.000,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
4. Vyplacení finanční kompenzace 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 610/2006 (151/7) 
I. Souhlasí 
s vyplacením finančních prostředků ve výši 155.618,50,- Kč jako kompenzace ušlých příjmů 
za sportovní činnost mládeže do 18 let od 1.1. do 30.6.2006 v  tělocvičnách ZŠ dle 
přiloženého přehledu o skutečně využitých hodinách:  
                                                     požadovaná kompenzace v Kč 
ZŠ Dukelská                                  44. 421,50         
ZŠ F. L. Čelakovského                        21.704,-- 
ZŠ Poděbradova                          39.038,-- 
ZŠ Povážská                              50.455,-- 
c e l k e m                                               155. 618,50      
Sazba 1,-- Kč za hodinu se týká mládeže do 18 let organizované ve sportovních klubech, které 
mají sídlo v katastru města Strakonice.  
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu poukázat výše uvedené finanční prostředky z položky 
kompenzace nájmů tělocvičen rozpočtu oddělení školství jednotlivým základním školám. 
 
5. Neinvestiční dotace města – volnočasové aktivity 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 611/2006 (151/8) 
I. Souhlasí 
s vyplacením neinvestiční dotace na činnost v roce 2006 ve výši Kč 5 000,-- pro Jednotu 
Karla Havlíčka Borovského. 
 
6. Granty pro oblast kultury 2006 – doplnění zápisu hodnotící komise 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 612/2006 (151/9) 
I. Souhlasí 
s udělením grantu pro oblast kultury ve výši Kč 35 000,-- p. Ondřeji Fibichovi, Malá Turná, 
p. Strakonice na vydání publikace Prácheňský poklad. 
 II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o poskytnutí grantu s výše uvedeným žadatelem. 
III.  Pov ěřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
 
7. Ubytování v Azylovém domě 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 613/2006 (151/10) 
I. Revokuje  
usnesení Rady města  č. 519/2006 ze dne  14.6.2006 -  neprodloužení ubytování v Azylovém 
domě paní Libuše Peširové a jejích dětí 
II . Souhlasí 
s prodloužením ubytování  paní Libuše Peširové a jejích dětí v Azylovém domě  
na dobu určitou a to od 1.7.2006 do 31.7.2006 
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III. Pov ěřuje 
p. starostu  podpisem  dodatku ke smlouvě o ubytování v Azylovém domě 
 
8. Městský kamerový monitorovací systém IV. etapa  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 614/2006 (151/5) 
I. Rozhodla 
Zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla „ Městský kamerový monitorovací systém 
– IV. etapa, Strakonice“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
 
1. MAXIMUM CZ s. r. o., Jan Matěj jednatel, Smilova 364, 530 02 Pardubice 
2. TELMO Jablonec nad Nisou, Pražská 94, 466 01 Jablonec nad Nisou   
3. GEPARD s. r. o., V ráji 919, 530 02 Pardubice 
II. Jmenuje  
Členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení ve složení: 
Předseda: Ing. Pavel Vondrys 
Členové : Vácha Josef 
                Ing. Rudolf Ulč 
                Martin Dvořák  
                Milan Michálek 
 
Náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
                Ing. Tůma Jan 
                Ing. Pavel Pavel 
                Ing. Sýkora Václav 
                Janoutová Jana 
III. Ukládá 
Veliteli strážníků MP zajistit plnění veškerých úkonů této veřejné zakázky 
 
9. Podpora Evropského dne bez aut – „Ve městě bez mého auta!“, zapojení města 
Strakonice do „Evropského týdne mobility“ a podepsání Charty 2006. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 615/2006 (151/11) 
I. Souhlasí 
s finanční podporou Evropského dne bez aut – „Ve městě bez mého auta!“ uhrazením nákladů 
na bezplatný provoz MHD dne 22.9.2006 ve výši cca 10 000 Kč   
II. Souhlasí 
se zapojením města Strakonice do celoevropské akce „ Evropský týden mobility“ 
III. Pov ěřuje   
starostu města podpisem Charty 2006. 
 
10. Objednávka zkušebního provozu služby DTMM on-line MAWIS+ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 616/2006 (151/12) 
I. Souhlasí 
s objednáním zkušebního provozu služby DTMM on-line MAWIS+ od firmy Hrdlička s.r.o  
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II. Pověřuje 
starostu podpisem této objednávky 
III. Ukládá 
kanceláři tajemníka vyhodnocovat a ke konci zkušebního provozu předložit RM návrh dalšího 
postupu. 
 
11. Zápis ze 6 jednání Komise pro kulturu a CR 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 617/2006 (151/13) 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 6. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 29. 6. 2006. 
II. Souhlasí 
s Pravidly pro poskytování neinvestičních dotací na kulturní činnost změněnými o následující: 
slova finanční příspěvek se nahrazuje neinvestiční dotací. 
III. Souhlasí 
s účastí pracovníků odboru školství a cestovního ruchu, odd. cestovního ruchu na jednání KK 
s hlasem poradním. 
IV. Souhlasí 
s vyplacením neinvestiční dotace ve výši Kč 1 000,-- pro o. s. Adra, pobočka Strakonice na 
uspořádání dne pro děti v Rennerových sadech ve Strakonicích (3. 9. 2006) s tím, že ½ částky 
bude určena na nákup odměn pro děti a ½ částky bude použito pro LS Radost Strakonice za 
loutkové představení pro děti. 
V. Souhlasí 
s vyplacením neinvestiční dotace ve výši Kč 5 000,-- pro Muzeum středního Pootaví na 
zajištění výstavy obrazů Colina Rose z partnerské oblasti Calderdale. 
VI. Souhlasí 
s odkoupením 30 ks dětských knih Letokruh autora p. Šulisty za cenu Kč 180,--/ks pro 
potřeby MěÚ Strakonice. 
VII. Souhlasí 
s prezentací města Strakonice na veletrhu cestovního ruchu MADI Travel Market                                         
(2. – 4. 11 2006 v Praze) bezplatně prostřednictvím JCCR. 
VIII. Souhlasí 
s placenou prezentací města Strakonice na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno 2007                        
(11. – 14. 1. 2007)  v rámci expozice Jihočeského kraje. 
IX. Souhlasí 
s prezentací města Strakonice na Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje (12. – 14. 10. 
2006 v Plzni). 
X. Nesouhlasí 
s prezentací města v týdeníku Dovolená pro Vás za žádnou z nabízených cen. 
 
12. Nákup programu 602XML Designer 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 618/2006 (151/14) 
I. Souhlasí 
s nákupem programu 602XML Designer na licenci k technologii za zvýhodněnou cenu 
100.000,-Kč vč. DPH. a technické podpory do 31.7.2007. Finanční částka bude hrazena 
z rozpočtu kanceláře tajemníka. 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem kupní smlouvy 
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13.  Smlouva o dílo na zpracování „Strategického plánu rozvoje města Strakonice“ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 619/2006 (151/15) 
I. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o dílo se společností RERA a.s. – Regionální rozvojová agentura 
jižních Čech, Husova 1847/5, 370 01  České Budějovice, kde předmětem smlouvy je 
zpracování díla „Strategický plán rozvoje města Strakonice“. Cena díla je 59.000,- Kč bez 
DPH (70 210,- Kč vč. DPH 19%); termín dokončení předmětu díla je 30.3.2007. 
Finanční částka ve výši 70.210,- Kč bude hrazena ze schváleného rozpočtu města Strakonice 
na rok 2006, položky „Přípravné práce a konzultační činnost k žádostem o dotace“. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy o dílo 
 
14. Veřejná zakázka „Metropolitní síť moderního města – Strakonice.net“ – hodnotící 
komise 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 620/2006 (151/16) 
I. Jmenuje   
hodnotící komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
 
členové hodnotící komise:   náhradníci členů hodnotící komise: 
1. člen – Ing. Jan Tůma   1. náhradník – pí Zdeňka Tomšovicová 
2. člen – Ing. Rudolf Ulč   2. náhradník – Ing. Eva Krausová 
3. člen – Ing. Václav Sýkora   3. náhradník – Ing. Richard Kozák 
4. člen – p. Petr Hačko   4. náhradník – p. Jiří Chmelař 
5. člen – Ing. Richard Valný   5. náhradník – Ing. Bohumila Nováková 
6. člen – pí Naděžda Richterová  6. náhradník – p. Martin Dvořák 
7. člen – p. Václav Poskočil   7. náhradník – p. Pavel Korous 
 
15. Smlouva o poskytnutí grantu – ekologický projekt (prameny)  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 621/2006 (151/17) 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o poskytnutí grantu SD/OZZL/075/2006, mezi smluvními stranami 
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76, České Budějovice, IČ 70890650 (jako 
poskytovatelem grantu) a Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01  Strakonice (jako 
příjemcem grantu). 
II. Pověřuje  
starostu podpisem příslušné smlouvy.  
 
16. Výběrové řízení na zpracování LHO  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 622/2006 (151/18) 
I. Souhlasí 
s výsledkem výběrového řízení na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací 
obvod Strakonice-jih, v němž byla vybrána firma LESNÍ PROJEKTY České Budějovice a.s., 
Jírovcova 18, České Budějovice 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy mezi Městem Strakonice a firmou LESNÍ PROJEKTY České 
Budějovice a.s., Jírovcova 18, České Budějovice na zpracování lesních hospodářských osnov 
v zařizovacím obvodu Strakonice-jih, za cenu 2.346.680,-Kč (včetně DPH) 
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III. Pov ěřuje 
starostu města ing. Pavla Vondryse jejím podpisem 
 
17. Žádost o udělení příspěvku z grantového programu nadace Proměny /vybudování 
městského  parku, rekonstrukci stávající zeleně, vybudování stezky pro pěší a 
cyklostezky v lokalitě Jezárka/  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 623/2006 (151/19) 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o finanční příspěvek z grantového programu nadace Proměny na 
vybudování městského parku, rekonstrukci stávající zeleně a vybudování stezky pro pěší a 
cyklostezky v lokalitě „Jezárka“ 
II. Pověřuje  
vedoucího odboru ŽP ing. Jaroslava Brůžka vypracováním žádosti o příspěvek 
III. Pov ěřuje  
starostu města ing. Pavla Vondryse podepsáním žádosti 
 
18. Organizační změna v rámci MěÚ Strakonice  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 624/2006 (151/26) 
I.Schvaluje 
s účinností od 1.8.2006 jinou organizační změnu za účelem změny kvalifikačního složení 
zaměstnanců města Strakonice s cílem zvýšení efektivity práce, spočívající v přesunu jednoho 
pracovního místo z odboru školství a CR (oddělení školství) na odbor dopravy (oddělení 
dopravně správních agend), a to při zachování stávajícího celkového počtu zaměstnanců  
města zařazených  v městském úřadu 
II. Ukládá 
tajemníkovi městského úřadu provést všechny pracovně právní kroky s touto změnou 
související 
 
19. Majetkové záležitosti  
 
1) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 625/2006 (151/3) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemku p. č. dle KN 1272/8 k. ú. Dražejov u Strakonic v majetku 
Jihočeského kraje, U Zimního stadiónu 1952/2, České Budějovice, v souvislosti s realizací 
stavby: „Vodárenská ulice – Strakonice, propojení vodovodu“. Věcné břemene bude zřízeno 
bezúplatně. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětných smluv 
 
2) Stavební  úpravy  domova  důchodců  Lidická  189 , Strakonice    
Rada města po projednání 
Usnesení č. 626/2006 (151/3) 
RM v souvislosti s realizací stavby„Stavební  úpravy a přístavba  domova  důchodců  Lidická  
189, Strakonice“ 
I. Souhlasí   
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se snížením ceny  díla o 1 002 085,-Kč na  celkovou  cenu  68 923 985,-Kč vč. DPH.  
Cena díla se snižuje vzhledem k tomu, že při výpočtu DPH došlo k chybě. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
3) Stavební úpravy domova důchodců Lidická  189, Strakonice    
Rada města po projednání 
Usnesení č. 627/2006 (151/3) 
RM v souvislosti s realizací stavby „Stavební  úpravy a přístavba  domova  důchodců  Lidická  
189, Strakonice“ 
I. Souhlasí   
z důvodu provedení víceprací (dle přílohy) se zvýšením ceny  díla o  2 249 653,-Kč na  
celkovou  cenu  71 173 638,-Kč vč. DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 

 
4) JEDNOTA, spotřební družstvo ve Volyni, nám Hrdinů 69, 387 01 Volyně –  vyhlášení 
záměru na pronájem  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 628/2006 (151/3) 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem pozemku p. č. st. 570 o výměře 589 m2, k. ú. Přední 
Ptákovice. 

 
5) Ondřej Fibich, Antikvariát a Informa ční pobočka Maltézského řádu, Hrad, 
Strakonice 386 01 – žádost o povolení k umístění poutače na pozemku města 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 629/2006 (151/3) 
I. Nesouhlasí 
s umístěním poutače na provozovnu „Antikvariát a Informační pobočka Maltézského řádu, 
Hrad, Strakonice“,  umístěnou na strakonickém hradě pro pana Ondřeje Fibicha.  
 
6) Pavla Chvostová, Strakonice – žádost o souhlas s požárně nebezpečným prostorem 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 630/2006 (151/3) 
I. Souhlasí 
s požárně nebezpečným prostorem zasahují na pozemek v majetku města Strakonice dle PK  
p. č. 598/1 v k. ú. Střela v souvislosti s rekonstrukcí rodinného domu na pozemku p. č. st. 10 
v k. ú. Střela.  
 
8) Zabezpečení projektové přípravy stavby pro výstavbu základní školy „Povážská“ 
Strakonice – žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 631/2006 (151/3) 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 01 – 406  uzavřené dne 29.11.2001 mezi 
městem Strakonice a Ing. arch. Janem Němcem a Ing. arch. Zdeňkem Žilkou – účastníky 
sdružení AR 18, Praha na zpracování projektové dokumentace ZŠ Povážská, Strakonice, 
přičemž předmětem tohoto dodatku je úprava platebního kalendáře sjednaného v dodatku č. 2  
ke Smlouvě, v odst. 6, v bodě 7 následovně: 
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1. splátka: 100.000,- Kč bez DPH  
2. splátka: 170.000,- Kč bez DPH, po vydání stavebního povolení 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo. 
 
9) Pronájem nebytového prostoru v objektu U Markéty 58 ve Strakonicích 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 632/2006 (151/3) 
I. Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem NP v přízemí objektu U Markéty 58 ve 
Strakonicích o výměře 44 m² následujícímu žadateli za níže uvedených podmínek, pokud se 
po dobu zveřejnění záměru na úřední desce, tj. do 17. 7. 2006 nepřihlásí jiný žadatel. 
- HUSOT Strakonice – Duha, Svatopluka Čecha 821, Strakonice, pronájem za účelem 
přestěhování klubovny z objektu Na Ostrově 131, pronájem na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 1.000,- Kč/ročně + náklady na vytápění pronajatého 
prostoru. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 

 
10) Informace MěKS – nářezový stroj  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 633/2006 (151/3) 
I. Bere na vědomí  
zprávu o pravděpodobné  výměně nářezového stroje jedním z nájemců v kuchyni restaurace v 
Domě kultury za nářezový stroj nižší kvality, výkonnosti i ceny, než kterou měl stroj dodaný 
v r. 2002 firmou HOFMANN Strakonice, s. r. o. a zápis z jednání škodní komise MěKS 
včetně stanoviska škodní komise MěKS Strakonice. 

 
11) Pronájem nebytového prostoru v organizaci  STARZ  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 634/2006 (151/3) 
I. Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem 1 garážového stání v první garáži pod tribunou 
fotbalového stadionu Na Křemelce 304, Strakonice, následujícímu žadateli za níže uvedených 
podmínek: 
p. Milan Michálek, Strakonice, nájemné ve výši 3.000,- Kč/ročně, elektrická energie dle 
skutečného odběru na elektroměru, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
12) MŠ Čepřovice – darovací smlouva  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 635/2006 (151/3) 
I. Souhlasí  
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice a MŠ Čepřovice, jejímž předmětem 
bude pružinová houpačka CH-D-004-02, datum pořízení 30. 12. 2005, pořizovací cena          
9.758,- Kč včetně DPH.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
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13) Dořešení majetkových vztahů  mezi SBD a městem Strakonice ohledně domů  čp. 
481 a čp. 482 v ul.Dukelská – úhrada nákladů 
RM po projednání v souvislosti s vyřešením majetkových vztahů  mezi městem Strakonice a 
SBD ohledně domů čp. 481 a čp.482 v ul. Dukelská: 
Usnesení č. 636/2006 (151/3) 
I. Souhlasí  
s úhradou částky ve výši 26.080,50 Kč včetně DPH Stavebnímu bytovému družstvu  
Strakonice.  
 
14) Žádost ZUŠ Strakonice  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 637/2006 (151/3) 
I. Souhlasí  
s pozastavením plateb nájemného ZUŠ Strakonice z nebytových prostorů v objektu Zámku 
čp. 1 ve Strakonicích po dobu rekonstrukce pronajatých prostorů, tj. cca na období od 
července 2006 do června 2007.  
 
15) Cyklostezka Podskalí, Strakonice 
Žadatel: Znakon, a,.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 638/2006 (151/3) 
I. Souhlasí  
s uvolněním finanční pozastávky společnosti Znakon, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice 
v souvislosti s realizací stavby: „Cyklostezka Podskalí, Strakonice“ ve výši 700.000,- Kč. 
 
16) MŠ Šumavská - informace o možnosti připojení na teplovodní soustavu CZT  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 639/2006 (151/3a) 
I. Bere na vědomí 
informaci o ekonomickém zhodnocení variantního způsobu vytápění MŠ Šumavská  
II. Ukládá 
majetkovému odboru a odboru školství posoudit výši nákladů na vytápění MŠ Šumavská ve 
vazbě na stanovení výše příspěvku na dítě 
 
17) Změna člena hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek  
na akci ,, Cyklostezka  Nový Dražejov “ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 640/2006 (151/3a) 
I. Souhlasí 
s nahrazením člena hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci 
,,Cyklostezka  Nový Dražejov “ Ing. Oldřicha Švehlu zástupcem SFDI (Státní fond dopravní 
infrastruktury) . 
 
18) Žádost o povolení vybudování sjezdu z místní komunikace Pod Hájovnou p.č. dle 
KN 1315/4 přes pozemek p.č. dle KN 950/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic vše v majetku 
města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 1001/23 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
z důvodu novostavby rodinného domu na p.č. dle KN  1001/23 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic . 
Žadatel: Česánková Eva, 386 01 Strakonice. 
Rada města po projednání 
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Usnesení č. 641/2006 (151/3a) 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Pod Hájovnou  p.č. dle KN 1315/4 přes pozemek 
p.č. dle KN 950/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic vše v majetku města Strakonice na pozemek 
žadatele p.č. dle KN 1001/23 v k.ú. Dražejov u Strakonic z důvodu novostavby rodinného 
domu na p.č. dle KN  1001/23 v k.ú. Dražejov u Strakonic . Souhlas je podmíněn doložením 
souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských sítí.  

 
19) Žádost o souhlas s uložením přípojky inženýrských sítí do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1327/1 v k.ú. Strakonice. 
Žadatel: Jaroslava Koutenská, 386 01 Strakonice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 642/2006 (151/3a) 
I. Souhlasí 
s uložením  vodovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 572/9 
v k.ú. Nové Strakonice z důvodu připojení zahradní chaty na pozemku  p.č. dle KN st. 873 v  
k.ú. Nové Strakonice,  dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 
20) Sallerova výstavba, spol. s r. o., Obchodní zóna 266, Otvice 431 11 – žádost o 
prodloužení nájemní smlouvy – doplnění usnesení 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 643/2006 (151/3a) 
I. Souhlasí 
s doplněním usnesení RM číslo 527/2006, kdy do předmětné nájemní smlouvy bude 
zapracováno, že pozemek p.č. 384/8 – parkoviště v k.ú. Strakonice bude sloužit pro veřejnost  
Nedodržení této podmínky je důvodem k okamžité výpovědi nájemní smlouvy.  
 
21) Kohezní fondy – výběr dodavatele projektové dokumentace 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 644/2006 (151/3a) 
I. Souhlasí 
s vytvořením pracovní skupiny v souvislosti s realizací stavby: „Intenzifikace ČOV  a 
rekonstrukce kanalizace, Strakonice 
II. Jmenuje 
členy pracovní skupiny: 
Ing. Pavel Vondrys 
Ing. Ludvík Němejc 
Ing. Jana Narovcová 
MUDr. Josef Vávra 
p.Václav Šrámek 
p. Lukáš Srb 
zástupce dodavatele projektové dokumentace 
III. Pov ěřuje 
předmětnou pracovní skupinu výběrem technické specifikace projektové dokumentace. 
 
22) Realizace stavby: Okolí kapličky – Virt Strakonice – rekonstrukce chodníku“ 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 645/2006 (151/3a) 
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I. Souhlasí 
s  výběrem dodavatele stavby: „Okolí kapličky – Virt Strakonice – rekonstrukce chodníku“ 
s firmou Jiří Urbánek, 386 01 Strakonice za cenu 475.631,70,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo 
 
23) Rostislav Švarc, Strakonice – žádost o povolení stavebních úprav 
Rada města po projednání 
Usnesení č.646/2006 (151/3a) 
I. Souhlasí  
se stavebními úpravami v bytě č. 6, domě č.p. 800 ul. Husova, jehož je p. Švarc nájemcem. 
Stavební úpravy spočívají v rekonstrukci koupelny a WC – vybourání příčky mezi WC a 
koupelnou a přemístěním WC mísy v dané místnosti. Rekonstrukce bude provedena na vlastní 
náklady žadatele.                                          
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
V případě opuštění bytu nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční kompenzaci. 
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude byt uveden do původního stavu.  
 
24) Opravy komunikací , odvodnění a osvětlení Parteru před ZŠ Dukelská 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 647/2006 (151/3a) 
I. Souhlasí 
s opravou veřejného osvětlení Parteru před ZŠ Dukelská podle varianty C - napojení svítidel 
umístěných v chodníku speciálním vodičem  HO7RN-F v pouzdře svítidla. Žárovkové zdroje 
budou vyměněny za LED zdroje. (Náklady cca 76 082 Kč s DPH). 
Celkové náklady na opravu (práce oceněné bez zisku) budou hrazeny následovně: 1/3 město 
Strakonice, 1/3 Ing.Polanka (projektant stavby), 1/3 dodavatelská firma , firma Protom 
(dodavatel stavby) s tím, že RM požaduje garanci projektanta, že předložený návrh řešení  
zajistí bezporuchové fungování osvětlení. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru svolat jednání týkající se závad na komunikacích – parter ZŠ Dukelská 
 
25) Kino OKO – reklamace   
Rada města po projednání 
Usnesení č. 648/2006 (151/3a) 
I. Bere na vědomí  
zprávu o závadách na budově kina OKO. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zadat vypracování posudku, ve kterém bude zhodnocena vhodnost 
zvoleného nerez. materiálu  a dále shodnost použitého nerez. materiálu s nerez. materiálem 
předepsaným v projektu. 
 
26) Dodatek č.2 k pojistným smlouvám uzavřeným s pojišťovnou Kooperativa a.s. 
z důvodu prodloužení termínu doby pojištění. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 649/2006 (151/3b) 
I. Souhlasí 
 s uzavřením dodatku č.2 jehož předmětem je prodloužení pojistných smluv č. 30046109, 
8004217919, 8004209681(maj. města), 3000046125, 8004210488(MěKS), 3000125181 
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(Šmidingerova knihovna), 8004210485, 3000046117(MěÚSS), 8004210489 a 3000046133 
(STARZ) do 31.10.2006. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č.2. 
 
27) Pojištění majetku města včetně odpovědnosti na dobu neurčitou od 1.11.2006 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 650/2006 (151/3b) 
I. Schvaluje 

• zadání nadlimitní veřejné zakázky na realizaci akce „Pojištění majetku města 
Strakonice ( i organizací městem zřizovaných) včetně odpovědnosti za škodu na dobu 
neurčitou od 1.11.2006“ v otevřeném řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění a její uveřejnění na centrální adrese 

 
• základní požadavky na uchazeče: 

a) předložit seznam 3 pojistných služeb poskytnutých v posledních 3 letech, kdy úhrn 
    pojistných částek pojišťovaného majetku činí minimálně 3 mld.Kč v nových cenách 
b) základní kapitál min. 1 mld. Kč 
c) kancelář likvidátora ve Strakonicích 
 

• požadavky na pojistnou smlouvu: 
a) pojištění na novou hodnotu 
b) souhlas se sjednáním pojištění jako souboru (nemovitého majetku,movitého   
    majetku a zásob) 
c) souhlas s automatickým pojištěním nově nabytého majetku  
d) souhlas s automatickým zrušením pojištění vyřazeného majetku dnem vyřazení 

II. Rozhodla 
že podané nabídky budou hodnoceny následovně: 
1) výše nabídkové ceny 60 % 
2) výše poskytnutých limitů plnění 25 % 
3) operativní dostupnost a kvalita likvidační služby 15 % 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
1. člen  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jan Tůma 
3. člen  Ing. Luděk Joza  
4. člen Ing. Jana Narovcová 
5. člen Ing. Jitka Šochmanová 
6. člen PhDr. Rudolf Šimek 
7. člen  Ing. Tatiana Šamanková 
        hlas poradní: JUDr. Eva Dlouhá 
 
náhradníky členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Veronika Hřebejková  
3. náhradník pí. Zdeňka Tomšovicová  
4. náhradník pí. Jana Ouředníková 
5. náhradník pí. Hana Vaňková 
6. náhradník p. Václav Šrámek 
7. náhradník  pí. Miroslava Strnadová  



 15 

IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit prostřednictví firmy Recte.cz, s.r.o.  (mandátní smlouva 
uzavřena na základě usn. RM  č. 109/2006) plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné 
zakázky. 
 
20. MěKS – provozování občerstvení v kině OKO 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 651/2006 (151/20) 
I. Souhlasí 
s rozšířením vedlejší činnosti MěKS ve Strakonicích o provozování občerstvení v kině OKO.  
II. Ukládá 
ředitelce MěKS a finančnímu odboru MěÚ zajistit úpravu zřizovací listiny a v obchodním 
rejstříku 
 
21. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 652/2006 (151/21) 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku  

a) 28. a 29. července 2006 – Disko pro účastníky turnaje Czech open – 
reprodukovaná hudba – pořádá TJ Fezko Strakonice, vodní pólo v 
areálu plaveckého stadionu Na Křemelce, Strakonice od 22,00 hodin do 4,00 hodin 
následujícího dne 

b) 12. července 2006 – 12. července 2007 – diskotéka – reprodukovaná hudba – 
pořádá Michal Tyrpekl, Strakonice v disco Hvězda, Mlýnská 1071 ve Strakonicích 
každou středu, pátek, sobotu a svátky od 22,00 hodin do 5,00 hodin následujícího dne. 

 
22.  Projekt „Vzdělávání jako základ profesionální služby veřejnosti (OP RLZ)“ – 
zadání zakázky 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 653/2006 (151/22) 
I. Rozhodla    
zadat zakázku na realizátora projektu „Vzdělávání jako základ profesionální služby 
veřejnosti“ formou zjednodušeného výběrového řízení s uveřejněním dle Příručky pro 
příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném 
znění a uveřejnit oznámení o zadání zakázky na stránkách Evropského sociálního fondu   
II. Rozhodla  
že podané nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií: 

- kvalita nabízených služeb   váha 40 % 
- kvalita realizačního týmu vč. referencí váha 40 % 
- nabídková cena    váha 20 % 

III. Jmenuje 
hodnotící komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
členové hodnotící komise:   náhradníci členů hodnotící komise: 
Ing. Jan Tůma     Ing. Pavel Vondrys 
Bc. Jitka Stropnická    Ing. Jana Prekopová 
Ing. Eva Krausová    Ing. Věra Loužilová 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje a kanceláři tajemníka-oddělení personalistiky a mezd zajistit plnění veškerých 
úkonů při zadání této zakázky  
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23. Ukončení nájemní smlouvy ( Račák – 3 vysavače) 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 654/2006 (151/23) 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy na movité věci, které jsou předmětem smlouvy, k 31.8.2006 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy 
 
24. MěÚSS – přehled veřejných zakázek zadávaných přímo za II.Q2006 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 655/2006 (151/24) 
I. Bere na vědomí 
předložený přehled veřejných zakázek zadávaných přímo MěÚSSem za II.Q 2006 
 
25. Smlouva o dílo, STRABAG a.s. – dodávka staveb. prací, rozšíření závlahy zeleně 
v parku Dubovec  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 656/2006 (151/25) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, 
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice, na dodávku stavebních prací – rozšíření závlahy 
zeleně v parku Dubovec v ceně 170.000,-Kč. Bude hrazeno z kapitoly „Výstavba 
kompostárny“. 
II. Pověřuje 
starostu města ing. Pavla Vondryse podepsáním smlouvy 
 
26. Věcný dar strážníkovi MP 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 657/2006  
I. Souhlasí 
s poskytnutím věcného daru ve výši cca 5.000,-Kč panu Václavu Půbalovi u příležitosti jeho 
příkladného činu - záchranu lidského života 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel  Vondrys        Zdeňka Tomšovicová 
         starosta               místostarostka 


