- 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 i s
ze 153. jednání Rady města Strakonice
konané 2.8. 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
- p. Vácha
Omluveni: ing. Tůma, MVDr. Vondřička
Program:

1. Prodloužení ubytování v Azylovém domě
Usnesení č. 665/2006
2. Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Lidická
Usnesení č. 666/2006
3. MŠ Lidická, Strakonice – nákup tiskárny a aku vrtacího šroubováku
Usnesení č. 667/2006
4. Vyhodnocení zakázky na zakoupení 3 ks kopírovacích strojů pro MěÚ Strakonice
Usnesení č. 668/2006
5. Architektonická studie úprav prostoru po demolici a přilehlých pozemků v ulici Bavorova
ve Strakonicích
Usnesení č. 669/2006
6. Vyhodnocení nabídek na vyhotovení památníku židovské komunity ve Strakonicích
Usnesení č. 670/2006
7. Dodatek ke smlouvě o dílo na vypracování studie přístavby Městského úřadu Strakonice
Usnesení č. 671/2006
8. Dodatek ke smlouvě o dílo na vypracování studie lávky pod soutokem Otavy s Volyňkou
ve Strakonicích
Usnesení č. 672/2006
9. 1) Zadání změny č. 29 závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice – změna funkčního
využití „orná půda“ a „individuální nízkopodlažní zástavba městského typu“ v území
„Nad Vaněčků lomem“
2) Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 29 závazné
části ÚP sídelního útvaru Strakonice
Usnesení č. 673/2006
10. 1) Zadání RP „Nad Vaněčků lomem“
2) Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání RP „Nad Vaněčků
lomem“
Usnesení č. 674/2006
11. ZŠ Dukelská Strakonice – pořízení 2 ks kopírovacích strojů
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Usnesení č. 675/2006
12. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky
Usnesení č. 676/2006
13. Rozpočtová opatření
Usnesení č. 677/2006
14. Majetkové záležitosti
Usnesení č. 678/2006 – 699/2006
15. Nákup 5 ks knihy „Jihočeský kraj“
Usnesení č. 700/2006
Zahájení jednání
153. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta ing. Vondrys v 15.40 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.
1. Prodloužení ubytování v Azylovém domě
Rada města po projednání
Usnesení č. 665/2006 (152/1)
I. Souhlasí
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Josefa Pitelky a p. Jaroslava Irdzy na
dobu určitou od 1. 8. 2006 do 30. 9. 2006
II . Ukládá
sociálnímu odboru uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu bytu v Azylovém domě s panem
Josefem Pitelkou a p. Jaroslavem Irdzou
na dobu určitou od 1. 8. 2006 do 30. 9. 2006
III. Pověřuje
p. starostu podpisem dodatků ke smlouvám o ubytování v Azylovém domě
2. Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Lidická
Rada města po projednání
Usnesení č. 666/2006 (152/9)
I. Souhlasí
s povolením výjimky z počtu dětí pro školní rok 2006/2007 v MŠ Lidická ve všech třídách na
28 dětí, odloučené pracoviště MŠ Školní ve všech třídách na 25 dětí, odloučené pracoviště
MŠ Holečkova 413 ve 3. a 4. třídě na 25 dětí a odloučené pracoviště Spojařů ve všech třídách
na 28 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti
školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví.
3. MŠ Lidická, Strakonice – nákup tiskárny a aku vrtacího šroubováku
Rada města po projednání
Usnesení č. 667/2006 (152/10)
I. Souhlasí
se zakoupením tiskárny Canon PIXMA IP4200 za 3.980 Kč a aku vrtacího šroubováku
Metabo PowerMaxx za 3.990 Kč. Úhrada bude provedena z rozpočtu MŠ.
II. Ukládá
ředitelce MŠ Lidická dodržovat Směrnici pro hospodaření s majetkem.
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4. Vyhodnocení zakázky na zakoupení 3 ks kopírovacích strojů pro MěÚ Strakonice
Rada města po projednání
Usnesení č. 668/2006 (152/11)
I. Bere na vědomí
vyhodnocení zakázky.
II. Souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy s firmou SAIKO servis, Na Sadech 7, 370 01 České Budějovice
na 3 ks kopírovacích strojů pro sekretariát, odbor školství a cestovního ruchu a pro odbor
vnitřních věcí, odd. matrik v celkové ceně 189.780,- Kč.
III. Pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.
5. Architektonická studie úprav prostoru po demolici a přilehlých pozemků v ulici
Bavorova ve Strakonicích
Rada města po projednání
Usnesení č. 669/2006 (152/2)
I. Souhlasí
se zadáním výběrového řízení na zpracování architektonické studie úprav prostoru po
demolici a přilehlých pozemků v ulici Bavorova ve Strakonicích
II. Souhlasí
s obesláním těchto firem:
Ak. arch. Jaromír Pizinger, Morix s.r.o, Bubenské nábř. 13/306, P.O. BOX 190, 170 04 Praha
Ing. arch. Vladimír Děrda, Jírovcova 2, České Budějovice
Ing. arch. Jan Rampich, Plánkova 1132, Strakonice
Ing. arch. Jan Zákostelecký, Zámek 1, Strakonice
III. Jmenuje
členy a předsedu komise pro hodnocení nabídek zakázky:
Ing. Pavel Vondrys, Ing. arch. Marta Slámová, Ing. arch. David Andrlík, Ing. Jaroslav Brůžek,
Jaroslav Bašta
a náhradníky:
Ing. Pavel Pavel, Mgr. Robert Flachs, Ing. Jaromír Zeman, Ing. Jana Narovcová, Ing. Ondřej
Feit
IV. Ukládá
vedoucímu odboru rozvoje zajistit výběrové řízení
6. Vyhodnocení nabídek na vyhotovení památníku židovské komunity ve Strakonicích
Rada města po projednání
Usnesení č. 670/2006 (152/3)
I. Ruší
výběrové řízení na vyhotovení památníku židovské komunity ve Strakonicích
II. Ukládá
odboru rozvoje zpracovat návrh na řešení památníku židovské komunity ve Strakonicích a
předložit RM k projednání
7. Dodatek ke smlouvě o dílo na vypracování studie přístavby Městského úřadu
Strakonice
Rada města po projednání
Usnesení č. 671/2006 (152/4)
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na vypracování studie přístavby městského úřadu
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Strakonice s Ing. Jiřím Neumitkou, Písecká 893, Strakonice – změna termínu odevzdání díla,
a to do 15.10.2006.
II. Ukládá
odboru rozvoje předložit dodatek ke smlouvě o dílo k podpisu a pověřuje starostu jeho
podpisem
8. Dodatek ke smlouvě o dílo na vypracování studie lávky pod soutokem Otavy
s Volyňkou ve Strakonicích
Rada města po projednání
Usnesení č. 672/2006 (152/5)
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na vypracování studie lávky pod soutokem Otavy
s Volyňkou ve Strakonicích s firmou VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 20, Praha 6 –
změna termínu odevzdání díla, a to do 31.10.2006
II. Ukládá
odboru rozvoje předložit dodatek ke smlouvě o dílo k podpisu a pověřuje starostu jeho
podpisem
9. 1) Zadání změny č. 29 závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice – změna
funkčního využití „orná půda“ a „individuální nízkopodlažní zástavba městského typu“
v území „Nad Vaněčků lomem“
2) Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 29
závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice
Rada města po projednání
Usnesení č. 673/2006 (152/6)
I. Doporučuje ZM
schválit zadání změny č. 29 závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice –
změna funkčního využití „orná půda“ a „individuální nízkopodlažní zástavba městského
typu“ v etapě výhled na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba – městského
typu“ v území „Nad Vaněčků lomem“
II. Doporučuje ZM
schválit vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 29 závazné
části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna funkčního využití „orná půda“
a „individuální nízkopodlažní zástavba městského typu“ v etapě výhled na funkční využití
„individuální nízkopodlažní zástavba – městského typu“ v území „Nad Vaněčků lomem“
III. Ukládá
odboru rozvoje předložit zadání územně plánovací dokumentace k projednání Zastupitelstva
města Strakonice
10. 1) Zadání RP „Nad Vaněčků lomem“
2) Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání RP „Nad
Vaněčků lomem“
Rada města po projednání
Usnesení č. 674/2006 (152/7)
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I. Doporučuje ZM
schválit zadání regulačního plánu „Nad Vaněčků lomem“
II. Doporučuje ZM
schválit vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání regulačního plánu „Nad
Vaněčků lomem“

III. Ukládá
odboru rozvoje předložit zadání územně plánovací dokumentace k projednání Zastupitelstva
města Strakonice
11. ZŠ Dukelská Strakonice – pořízení 2 ks kopírovacích strojů
Rada města po projednání
Usnesení č. 675/2006 (153/13)
I. Souhlasí
s pořízením 2 ks digitálních repasovaných duplexních kopírovacích strojů Minolta DI 351
s karetním registračním systémem za 131.000 Kč od firmy Saiko-servis České Budějovice.
Úhrada bude provedena z fondu reprodukce majetku ZŠ Dukelská
II. Ukládá
řediteli ZŠ Dukelská dodržovat Směrnici pro hospodaření s majetkem.
12. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky
Rada města po projednání
Usnesení č. 676/2006 (153/15)
I. Souhlasí
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného
pořádku
a) 12. srpna 2006 – Garden party – živá hudba – pořádá Hotel Garnet, Dr. Jiřího Fifky
186, 386 01 Strakonice na pozemku hotelu Garnet ve Strakonicích od 22,00 hodin do
2,00 hodin následujícího dne
b) 13. října 2006 – Prodloužená – reprodukovaná hudba – pořádá Taneční škola Dana
Kohoutová, 386 01 Strakonice v Měks Strakonice od 22,00 hodin do 23,30 hodin
c) 10. listopadu 2006 – Prodloužená - reprodukovaná hudba – pořádá Taneční škola
Dana Kohoutová, 386 01 Strakonice v Měks Strakonice od 22,00 hodin do 23,30
hodin
d) 24. listopadu 2006 – Věneček – živá hudba - pořádá Taneční škola Dana Kohoutová,
Strakonice v Měks Strakonice od 22,00 hodin do 23,00 hodin
e) 25. listopadu 2006 – Věneček – živá hudba - pořádá Taneční škola Dana Kohoutová,
386 01 Strakonice v Měks Strakonice od 22,00 hodin do 23,00 hodin
13. Rozpočtová opatření
Rada města po projednání
Usnesení č. 677/2006 (153/14)
I. Schvaluje
změnu rozpočtu o
RO č. 39 ve výši 38 000,- Kč
Navýšení finančních prostředků na položku Internet. Výdaje budou kryty příjmy z inzerce –
Zpravodaj
RO č. 40 ve výši 250 000,- Kč
Přesun finančních prostředků ve výdajích z položky majetkového odboru znalecké posudky
na akci Habeš – výměna stávajícího potrubí pro přítok vody do požární nádrže

5

RO č. 41 ve výši 140 334,- Kč
Doplatky grantů z minulého roku na „Nákup ochranných pomůcek pro členy zásahové
jednotky SDH Strakonice“ a na „Opravu hasičského vozidla Karosa CAS 25 LIAZ K – 101“
ve výši 140 334,- Kč. Hrazeno v roce 2005.
RO č. 42 ve výši 200 000,- Kč
Navýšení finančních prostředků na zajištění oprav herních prvků dětských hřišť – věžička se
skluzavkou a lanovka na Podskalí ve Strakonicích /viz. Příloha č. 3/. Toto navýšení bude
kryto z doplatků grantů z minulého roku viz RO č.41 (140.334,-Kč) a doplatku dotace SFŽP
na mlýnský náhon (59.666,-Kč)
RO č. 43 ve výši 40 500,- Kč
Příspěvek Úřadu práce Strakonice na úhradu mzdových nákladů správce MěKS – kino OKO.
O tuto částku bude zvýšen příspěvek příspěvkové organizaci MěKS Strakonice.
RO č. 44 ve výši 79 075,- Kč
Příspěvek Úřadu práce Strakonice na úhradu mzdových nákladů asistenta pedagoga. O tuto
částku bude zvýšen příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Povážská, Strakonice.
RO č. 45 ve výši 200 000,- Kč
Dotace KÚ – Jihočeský kraj na podporu informačních technologií využívaných pro nový
informační systém „Ústřední evidence podnikatelů – Registr živnostenského podnikání“.
RO č. 46 ve výši 70 000,- Kč
Příspěvek Jihočeského kraje na uspořádání MDF Strakonice, který se uskuteční 24. –
27.8.2006.
RO č. 47 ve výši 80 000,- Kč
Dotace KÚ – Jihočeský kraj na činnost SDH Strakonice.
II. Ukládá
odboru finančnímu schválené RO č. 39 – 47 provést
14. Majetkové záležitosti
1) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Prodloužení vodovodu, Strakonice, Podsrp“
Rada města v souvislosti s realizací stavby „Prodloužení vodovodu, Strakonice, Podsrp“
Usnesení č. 678/2006 (153/12)
I. Rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Prodloužení vodovodu, Strakonice,
Podsrp“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům:
1. STRABAG, a. s., O. Z., direkce 61, Č. Budějovice, oblast Střed, Pražská 313, 397 38
Písek
2. PROTOM Strakonice,s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice
3. ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
4. SWIETELSKY stavební, s. r. o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice
5. JIHOSPOL a.s., Písecká 893, 386 24 Strakonice
II. Souhlasí
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s přihlášením
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na realizaci stavby: „Prodloužení
vodovodu, Strakonice, Podsrp“.
Součástí výzvy je požadavek doložení čestného prohlášení, že za minulé účetní období 2 let
nemá zájemce sporné finanční nároky na zadavatele.
III. 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. Jaromír Zeman
4. člen Ing. Oldřich Švehla
5. člen Bc. Lukáš Srb
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení:
1. náhradník Zdeňka Tomšovicová
2. náhradník Ing. Miloš Haiser
3. náhradník Ing. Tatiana Šamánková
4. náhradník Jaroslav Houska
5. náhradník Michal Bezpalec
IV. Ukládá
vedoucímu odboru majetkovému zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky.
2) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Kanalizační a vodovodní přípojka pro objekt
st. č. 34 ZŠ Strakonice – Podsrp“
Rada města v souvislosti s realizací stavby „Kanalizační a vodovodní přípojka pro objekt
st. č. 34 ZŠ Strakonice – Podsrp“
Usnesení č. 679/2006 (153/12)
I. Rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Kanalizační a vodovodní přípojka pro
objekt st.č. 34 ZŠ Strakonice – Podsrp“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto
dodavatelům:
1. STRABAG, a. s., O. Z., direkce 61, Č. Budějovice, oblast Střed, Pražská 313, 397 38
Písek
2. PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice
3. ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
4. SWIETELSKY stavební, s. r. o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice
5. JIHOSPOL a.s., Písecká 893, 386 24 Strakonice
II. Souhlasí
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s přihlášením
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na realizaci stavby: „Kanalizační a
vodovodní přípojka pro objekt st. č. 34 ZŠ Strakonice – Podsrp“.
Součástí výzvy je požadavek doložení čestného prohlášení, že za minulé účetní období 2 let
nemá zájemce sporné finanční nároky na zadavatele.
III. Jmenuje
členy a předsedu hodnotící komise ve složení:
1. předseda Ing. Pavel Vondrys
2. člen Ing. Jana Narovcová
3. člen Ing. Miloš Haiser
4. člen Ing. Oldřich Švehla
5. člen Jaroslav Houska
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení:
1. náhradník Zdeňka Tomšovicová
2. náhradník Ing. Jaromír Zeman
3. náhradník Ing. Tatiana Šamánková
4. náhradník Michal Bezpalec
5. náhradník Bc. Lukáš Srb
IV. Ukládá
vedoucímu odboru majetkovému zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky.
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3) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Oprava opevnění – bašta a ohradní zeď,
Rennerovy sady Strakonice“
Rada města v souvislosti s realizací stavby „Oprava opevnění – bašta a ohradní zeď,
Rennerovy sady Strakonice“
Usnesení č. 680/2006 (153/12)
I. Rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Oprava opevnění – bašta a ohradní zeď,
Rennerovy sady Strakonice“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto
dodavatelům:
1. STRABAG, a. s., O. Z., direkce 61, Č. Budějovice, oblast Střed, Pražská 313, 397 38
Písek
2. PRIMA a.s.., Raisova 1004, 386 01 Strakonice
3. JIHOSPOL, a. s., Písecká 893, 386 01 Strakonice
4. VKS – Vacík Milan, Krále Jiřího z Poděbrad 842, 386 01 Strakonice
5. Richard Vondrášek, 386 01 Strakonice
6. Stavební společnost H + T, spol. s r. o., Komenského 373, 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 opevnění –
bašta a ohradní zeď, Rennerovy sady Strakonice“.
Součástí výzvy je požadavek doložení čestného prohlášení, že za minulé účetní období 2 let
nemá zájemce sporné finanční nároky na zadavatele.
III. Jmenuje
členy a předsedu hodnotící komise ve složení:
1. předseda Ing. Pavel Vondrys
2. člen Ing. Jana Narovcová
3. člen Jaroslav Houska
4. člen Ing. Oldřich Švehla
5. člen Michal Bezpalec
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení :
1. náhradník Zdeňka Tomšovicová
2. náhradník Ing. Jaromír Zeman
3. náhradník Ing. Tatiana Šamánková
4. náhradník Jaroslav Houska
5. náhradník Bc. Lukáš Srb
IV. Ukládá
vedoucímu odboru majetkovému zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky.
4) Oprava opěrných stěn chodníků silnice I/4, parc. č. 633/2, Strakonice
Rada města po projednání
Usnesení č. 681/2006 (153/12)
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Oprava opěrných stěn chodníků
silnice I/4, parc.č. 633/2, Strakonice“ s firmou ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude navýšení ceny díla o 334.627,- Kč vč. DPH, tj.
konečná cena díla bude 1.880.781,- Kč vč. DPH místo původní ceny díla dle SOD 1.546.154,Kč vč. DPH, a změna termínu dokončení konečné povrchové úpravy 15.9.2006, ostatní práce
budou ukončeny do 12.8.2006 dle SOD.
II. Pověřuje
starostu podpisem dodatku k předmětné smlouvě.
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5) Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemku ve spoluvlastnictví města p. č. dle KN
st. 36 v k. ú. Mutěnice u Strakonic v souvislosti s projektovou přípravou stavby
„Mutěnice – kabel NN, pí Lukešová – ovládání stavidel“
Žadatel: E.ON Distribuce, a. s., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE, s. r. o., Palackého 113, 386 01 Strakonice
– projektová kancelář elektro.
RM v souvislosti s projektovou přípravou stavby „Mutěnice – kabel NN, pí Lukešová –
ovládání stavidel“.
Usnesení č. 682/2006 (153/12)
I. Souhlasí
s uložením nového zemního kabelu NN na pozemku ve spoluvlastnictví města (93/100)
p. č. dle KN st. 36 v k. ú. Mutěnice u Strakonic, dle sazebníku.
II. Souhlasí
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.
6) Žádost o povolení vybudování sjezdu z místní komunikace Švandy Dudáka přes
pozemek p. č. dle KN 439/2 v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek
žadatele p. č. dle KN 438/12 v k. ú. Strakonice v souvislosti s novostavbou garáže na p. č.
dle KN 438/12 v k. ú. Strakonice.
Žadatel: Čermáková Pavlína, 386 01 Strakonice.
Rada města po projednání
Usnesení č. 683/2006 (153/12)
I. Souhlasí
s povolením sjezdu z místní komunikace Švandy Dudáka přes pozemek p. č. dle KN 439/2
v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p. č. dle KN 438/12 v k.ú.
Strakonice v souvislosti s novostavbou garáže na p. č. dle KN 438/12 v k.ú. Strakonice.
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců
inženýrských sítí.
7) Žádost o souhlas s uložením plynovodní přípojky do pozemků v majetku města
Strakonice p.č. dle KN 676/2 a p.č. dle KN 746/7 vše v k.ú. Strakonice.
Žadatel: Josef a Marie Přibylovi, 386 01 Strakonice.
Rada města po projednání
Usnesení č. 684/2006 (153/12)
I. Souhlasí
s uložením kanalizační přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p. č. dle KN 676/2
a p. č. dle KN 746/7 vše v k. ú. Strakonice z důvodu připojení rodinného domu na pozemku
p. č. dle KN st. 799 v k. ú. Strakonice, dle sazebníku.
II. Souhlasí
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno
8) Žádost o souhlas s uložením vodovodní a kanalizační přípojky do pozemků v majetku
města Strakonice p. č. dle KN 950/1 a p. č. dle KN 1315/4 vše v k. ú. Dražejov u
Strakonic z důvodu připojení 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
Usnesení č. 685/2006 (153/12)
I. Souhlasí
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s uložením vodovodní a kanalizační přípojky do pozemků v majetku města Strakonice
p. č. dle KN 950/1 a p. č. dle KN 1315/4 vše v k. ú. Dražejov u Strakonic z důvodu připojení
novostavby rodinného domu na pozemku p. č. dle KN 1001/23 v k. ú. Dražejov u Strakonic,
dle sazebníku.
II. Souhlasí
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.
9) Žádost o vyjádření k prodeji pozemku
Žadatel : Jihočeský kraj
Rada města po projednání
Usnesení č. 686/2006 (153/12)
I. Souhlasí
s převodem pozemku parc. č. 1272/1 v k. ú. Strakonice z vlastnictví Jihočeského kraje do
vlastnictví Obchodní firmy Jihospol, a. s., se sídlem Písecká 893, Strakonice.
11) Žádost o udělení výjimky ve vybavení odstavných a parkovacích stání, řešení jako
součást stavby
Žadatel: Manželé Váňovi, 386 01 Strakonice
Rada města po projednání
Usnesení č. 687/2006 (153/12)
I. Nesouhlasí
se snížením počtu zpoplatňovaných 14 parkovacích míst v souvislosti s realizací stavby:
„Vestavba a stavební úprava objektu na parcele č. 163 a přístavba v objektu na parcele č. 157
k.ú. Strakonice, Kochana z Prachové 119, Strakonice.
II. Souhlasí
s ohledem na zvýšený počet financovaných park. míst s odkladem platby a jejím navržením
na tři splátky (1. splátka do 30. srpna, 2. splátka do 30. září, 3. splátka do 30. října).
III. Ukládá
majetkovému odboru vypracovat návrh dohody na rozdělení platby splátek, přičemž součástí
dohody bude i stanovení sankcí v případě, že by nedošlo k uhrazení splátek.
IV. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy
13) Hrad Strakonice – obnova městské části SO 04 ZUŠ – výběrové řízení na
dodavatele
Rada města po projednání
Usnesení č. 688/2006 (153/12)
I. Souhlasí
s doporučením komise zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby: „Hrad
Strakonice – obnova městské části SO 04, Základní umělecká škola“ firmě Prima. a. s.,
Strakonice, za cenu 12 927 507,- Kč vč. DPH, termín dokončení 31.5.2007.
II. Pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
14) Atelier Penta, s. r. o., Raisova 1004, Strakonice – žádost o vyjádření k projektu
v areálu plaveckého stadionu
Investor akce: STARZ, Na Křemelce 512, Strakonice
Rada města po projednání
Usnesení č. 689/2006 (153/12a)
I. Souhlasí
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z titulu majitele pozemku p. č. 2177 a p. č. 1224/1 v k. ú. Strakonice se stavbou „Novostavba
zázemí pro plavčíky – plavecký stadion Strakonice“, dle předloženého projektu.
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a arch. města.
15) Atelier Penta, s. r. o., Raisova 1004, Strakonice – žádost o vyjádření k projektu
„Protihlukové stěny ČZ a.s. Strakonice“
Investor akce: ČZ Strakonice, a. s., Tovární 202, Strakonice
Rada města po projednání
Usnesení č. 690/2006 (153/12a)
I. Souhlasí
z titulu majitele sousedního pozemku se stavbou „Protihlukové stěny ČZ, a. s., Strakonice“,
dle předloženého projektu.
V případě, že při realizaci stavby dojde k narušení povrchu cyklostezky a betonové dlažby u
stávající ohradní zdi, bude povrch opraven a protokolárně předán městu Strakonice.
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a arch. města.
16) Informace o nabídce bytové jednotky č. 08 v domě čp. 580 ul. Sv. Čecha, Strakonice
Rada města po projednání
Usnesení č. 691/2006 (153/12a)
I. Bere na vědomí
informaci týkající se nabídky bytové jednotky č. 08 v domě čp. 580 ul. Sv. Čecha ve
Strakonicích I.
II. Ukládá
majetkovému odboru opětovně zveřejnit informaci týkající se prodeje bytové jednotky č. 08
v domě čp. 580, ul. Sv. Čecha, přímým prodejem do osobního vlastnictví na úřední desce a
ve Zpravodaji města. 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.
17) Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů
Rada města po projednání
Usnesení č. 692/2006 (153/12a)
I. Souhlasí
s uzavřením dohody o ukončení účinnosti nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů
v přízemí domu čp. 1223 Spojařů ve Strakonicích uzavřené mezi městem Strakonice
a pí Marií Jiranovou, bytem Spojařů 1225, Strakonice, a sice ke dni 31. 7. 2006 za podmínky,
že pí Jiranová uhradí dluh vůči městu Strakonice ve výši 3.719,- Kč (nájemné + služby).
II. Souhlasí
se zveřejněním záměru na pronájem nebytového prostoru o výměře 22 m² v přízemí domu
čp. 1223 v ul. Spojařů ve Strakonicích. Podmínkou pro užívání je zajištění rekolaudace na
účel, kterému bude nebytový prostor sloužit.
III. Pověřuje
starostu města podpisem příslušné dohody.
18) Zveřejnění záměru na pronájem vývěsek
Rada města po projednání
Usnesení č. 693/2006 (153/12a)
RM po projednání
I. Souhlasí
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se zveřejněním záměru na pronájem 4 ks vývěsek, které budou umístěny v průjezdu před I.
hradním nádvořím objektu Zámku čp. 1 ve Strakonicích, každá o rozměrech 1x1,40 m.
19) Otevřené řízení dle zák. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
k zadání podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby: „Stavební úpravy komunikace
Šumavská - Strakonice“
Rada města po projednání
Usnesení č. 694/2006 (153/12a)
I. Souhlasí
s vyhodnocením výběrového řízení zadávacího řízení na realizaci stavby: „Stavební úpravy
komunikace Šumavská - Strakonice“
Pořadí firem a cena včetně DPH:
1. ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
4.158.610,Kč
2. PRIMA, a. s., Raisova 1004, 386 47 Strakonice
4.695.773,Kč
3. STRABAG, a. s., OZ České Budějovice, oblast Střed,
4.759.721,90 Kč
Pražská 313, 397 01 Písek
4.878.871,Kč
4. SWIETELSKY stavební , s. r. o., Pražská čp. 495,
370 04 České Budějovice
5. JIHOSPOL, a. s., Písecká 893, 386 24 Strakonice
5.185.962,Kč
6. PROTOM Strakonice, s. r. o., Písecká 290, 386 01 Strakonice
5.305.918,Kč
7. Stavby silnic a železnic, a. s., Národní 10, 113 19 Praha
5.372.940,Kč
8. LESOSTAVBY Třeboň, a. s., Novohradská 226/II,37925 Třeboň 5.749.933,Kč
6.078.788,Kč
9. BERGER BOHEMIA, a. s., Klatovská 410, 321 00 Plzeň
10. Sdružení SaM - UNIKO, Jírovcova 13, 370 01 České Budějovice 6.181.909,Kč
11. STAVBY, s. r. o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
7.989.605,Kč
II. Souhlasí
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou ZNAKON, a. s., Sousedovice 44,
386 01 Strakonice, na zhotovení stavby „Stavební úpravy komunikace Šumavská Strakonice“, za cenu 4.158.610,- Kč včetně DPH, s termínem dokončení do 30. 11. 2006.
III. Pověřuje
starostu města podpisem příslušné smlouvy.
20) Žádost o zřízení informační cedule v rámci informačního městského systému pro
veřejnost.
Žadatel: Ondřej Fibich, informační pobočka Suverénního řádu maltézských rytířů
Rada města po projednání
Usnesení č. 695/2006 (153/12a)
I. Nesouhlasí
s umístěním informační cedule „informační centrum: Maltézský řád“ na stávající sloupek
informačního městského systému (MIOS) před vstupní částí do hradu (ZUŠ).
21) Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostorů a části pozemku
Rada města po projednání
Usnesení č. 696/2006 (153/12a)
I. Souhlasí
se zveřejněním záměru na pronájem skladů a garáží o celkové výměře cca 506 m² a části
st. p. č. 800/2 o výměře cca 571 m², to vše v areálu Poděbradova čp. 772 ve Strakonicích.
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22) Správa bytu v objektu Poděbradova čp. 772 ve Strakonicích
Rada města po projednání
Usnesení č. 697/2006 (153/12a)
I. Souhlasí
s předáním bytu v objektu čp. 772 v ul. Poděbradova ve Strakonicích do správy Technických
služeb Strakonice, s. r. o.
23) Otevřené řízení dle zák. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
k zadání podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby: „Rekonstrukce komunikace
Vodárenská ve Strakonicích“
Rada města po projednání
Usnesení č. 698/2006 (153/12a)
I. Souhlasí
s vyhodnocením výběrového řízení zadávacího řízení na realizaci stavby: „Rekonstrukce
komunikace Vodárenská ve Strakonicích“
Pořadí firem a cena včetně DPH:
1. PRIMA, a. s., Raisova 1004, 386 47 Strakonice
10.578.237,- Kč.
2. PSVS, a. s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10
10.584.376,- Kč
3. VaK Jižní Čechy, a. s., B. Němcové 12, 37080 Č.Budějovice
11.878.281,- Kč
4. ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
11.884.918,- Kč
5. FIRESTA – Fišer, rekonstr., stavby, a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno 11.886.917,- Kč
6. STRABAG, OZ Č.B., oblast Střed, a. s., Pražská 313, 397 01 Písek
12.261.803,10,- Kč
7. JIHOSPOL, a. s., Písecká 893, 386 24 Strakonice
12.549.049,- Kč
8. SWIETELSKY stavební, s. r. o., Pražská 495, 370 04 Č.Budějovice 12.822.609,- Kč
9. Stavby silnic a železnic, a.s., Národní 10, 111 19 Praha
13.829.728,- Kč
10. PROTOM Strakonice, s. r. o., Písecká 290, 386 01 Strakonice
13.904.412,- Kč
14.074.697,- Kč
11. Sdružení SaM-UNIKO, Jírovcova 13, 37001 Č. Budějovice
12. BERGER BOHEMIA, a. s., Klatovská 410, 320 64 Plzeň
15.277.096,61,- Kč
15.572.997,- Kč
13. LESOSTAVY Třeboň, a. s., Novohradská 226/II, 379 25 Třeboň
14. STAVBY, s. r. o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
16.414.501,- Kč
II. Souhlasí
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou PRIMA, a. s., Raisova 1004, 386 47 Strakonice, na
zhotovení stavby „Rekonstrukce komunikace Vodárenská ve Strakonicích“, za cenu
10.578.237,- Kč včetně DPH, s termínem dokončení do 30. 11. 2006.
III. Pověřuje
starostu města podpisem příslušné smlouvy.
24) Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí do pozemku v majetku města
Strakonice p. č. dle KN 1334/1 v k. ú. Dražejov u Strakonic z důvodu uvažované
výstavby rod. domů na poz. p. č. dle KN 1107/25, 1107/28, 1107/32, 1107/33, 1380, 1381 a
1382 vše v k. ú. Dražejov u Strakonic.
Žadatel: Miloslav Poleno, 387 31 Radomyšl.
V zastoupení: Ing. arch. Helena Treybalová, 38601 Strakonice.
Rada města po projednání
Usnesení č. 699/2006 (153/12a)
I. Souhlasí
s uložením inženýrských sítí do pozemku v majetku města Strakonice p. č. dle KN 1334/1
v k. ú. Dražejov u Strakonic z důvodu uvažované výstavby rod. domů na poz. p. č. dle KN
1107/25, 1107/28, 1107/32, 1107/33, 1380, 1381 a 1382 vše v k. ú. Dražejov u Strakonic.
II. Souhlasí
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s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.
15. Nákup 5 ks knihy „Jihočeský kraj“
Rada města po projednání
Usnesení č. 700/2006 (153/12a)
I. Souhlasí
se zakoupením 5 ks knihy „Jihočeský kraj“ za cenu 350,-Kč/kus.

Zdeňka Tomšovicová
místostarostka

ing. Pavel Vondrys
starosta
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