- 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 154. jednání Rady města Strakonice
konané 9.8. 2006 v kanceláři starosty
---------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:

4 členové RM :
pí Tomšovicová - místostarostka
ing. Pavel – místostarosta
členové RM: ing. Joza, PhDr. Říhová
ing. Tůma
Omluveni: ing. Vondrys, MVDr. Vondřička, ing. Šíp
Program:

1. Majetkové záležitosti
Usnesení č. 701/2006 – 710/2006

Zahájení jednání
154. jednání Rady města Strakonice zahájil pan místostarosta ing. Pavel v 16.30 hodin. Pan
místostarosta 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. Majetkové záležitosti
1) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Bezpečné a bezbarierové město Strakonice – přechody
pro chodce“
Rada města po projednání
Usnesení č. 701/2006 (154/1)
I. Souhlasí
s vyhodnocením výběrového řízení na dodavatele stavby „Bezpečné a bezbarierové město Strakonice
– přechody pro chodce“
II. Souhlasí
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, Strakonice, na zhotovení
stavby „Bezpečné a bezbarierové město Strakonice – přechody pro chodce“, za cenu 1.672.571,20 Kč
včetně DPH, s termínem dokončení 30.11. 2006.
III. Pověřuje
starostu města podpisem příslušné smlouvy.
2) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Bezpečné a bezbarierové město Strakonice – veřejné
osvětlení přechodů pro chodce“
Rada města po projednání
Usnesení č. 702/2006 (154/1)
I. Souhlasí
s vyhodnocením výběrového řízení na dodavatele stavby „Bezpečné a bezbarierové město Strakonice
–Veřejné osvětlení přechodů pro chodce“
II. Souhlasí
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou UNIELEKTRO Strakonice s.r.o. Radošovice 149, 386 01
Strakonice, na zhotovení stavby „Bezpečné a bezbarierové město Strakonice – Veřejné osvětlení
přechodů pro chodce“, za cenu 1.735.566 Kč včetně DPH, s termínem dokončení 30.11. 2006.
III. Pověřuje
starostu města podpisem příslušné smlouvy.
3) Otevřené řízení dle zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k zadání
podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby: „Cyklostezka Nový Dražejov“
Rada města po projednání
Usnesení č. 703/2006 (154/1)
I. Souhlasí
s vyhodnocením výběrového řízení zadávacího řízení na realizaci stavby: „Cyklostezka Nový
Dražejov“
Pořadí firem a cena včetně DPH:
1. SWIETELSKY stavební, s. r. o., Pražská 495, 370 04 Č.Budějovice 10.583.301,- Kč
2. STRABAG, OZ Č.B., oblast Střed, a. s., Pražská 313, 397 01 Písek 10.708.026,- Kč
3. PRIMA, a. s., Raisova 1004, 386 47 Strakonice
10.979.380,- Kč.
4. Stavby silnic a železnic, a.s., Planá 72,370 01 České Budějovice
11.163.472,- Kč
5. LESOSTAVBY Třeboň, a. s., Novohradská 226/II, 379 25 Třeboň 11.287.443,- Kč
6. OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno
11.939.771,- Kč
II. Souhlasí
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou SWIETELSKY stavební, s. r. o., Pražská 495, 370 04
Č.Budějovice,na zhotovení stavby „Cyklostezka Nový Dražejov“, za cenu 10.583.301,- Kč včetně
DPH, s termínem dokončení do 30. 11. 2006.
III. Pověřuje
starostu města podpisem příslušné smlouvy.
4) Hrad Strakonice , akce : „Obnova a nové využití strakonického hradu pro CR“ /SROP/
Rada města po projednání v souvislosti s realizací stavby : „Obnova a nové využití strakonického
hradu pro CR“
Usnesení č. 704/2006 (154/1)

2

I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Strakonice a společností Jihospol,
a. s., jehož předmětem je rozšíření předmětu plnění o práce uvedené v příloze za cenu
1 046 372,- Kč včetně DPH.
II. Pověřuje
starostu podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě.
5) Žádost o uzavření nájemní smlouvy v souvislosti s realizací stavby: „Cyklostezka a chodník
Podskalí, Strakonice“
Rada města po projednání
Usnesení č. 705/2006 (154/1)
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy po dobu realizace stavby: „Cyklostezka a chodník Podskalí,
Strakonice“ s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jejímž předmětem je užívání
pozemku p.č. dle KN 310/2 v k.ú. Strakonice. Nájemné bude stanoveno dle sazebníku ÚZSVM.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné nájemní smlouvy
6) Josef Tříska, Strakonice – žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru + pronájem
Rada města po projednání
Usnesení č. 706/2006 (154/1)
I.Souhlasí
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 97/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 950m2
z důvodu umístění a provozování stánků v období konání Václavské poutě.
II.Souhlasí
s pronájmem části pozemku p.č. 97/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 950 m2 z důvodu umístění a
provozování stánků v období konání Václavské poutě, tj. od 22.9. 2006 do 1.10.2006, pro pana Josefa
Třísku, Strakonice, za cenu 55.000,- Kč za celé období nájmu, a to v případě, že se po uplynutí
zákonem stanovené lhůty pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce.
III.Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy
7) Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů
Rada města po projednání
Usnesení č. 707/2006 (154/1)
I. Souhlasí
s uzavřením dohody o ukončení účinnosti nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů
v kulturním zařízení v ul. Kosmonautů 1266 ve Strakonicích (tělocvična o výměře 53 m2 a šatna o
výměře 21,40 m2), uzavřené mezi městem Strakonice a p. Lenkou Chárovou, Strakonice a sice ke dni
30.6.2006.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné dohody.
III. Souhlasí
se zveřejněním záměru na pronájem tělocvičny o výměře 53 m2 a šatny o výměře 21,40 m2
v kulturním zařízení v ul. Kosmonautů 1266 ve Strakonicích.
8) Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů
Rada města po projednání
Usnesení č. 708/2006 (154/1)
I. Souhlasí
s uzavřením dohody o ukončení účinnosti nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů
o výměře 84 m2 v objektu Na Ostrově 131 ve Strakonicích uzavřené mezi městem Strakonice a
Občanským sdružením HUSOT Strakonice – DUHA, se sídlem Svatopluka Čecha 821,
a sice ke
dni 31.8.2006
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II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné dohody.
9) Žádost o uzavření dodatku č.1 k smlouvě o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních
vod kanalizací pro veřejnou potřebu.
Žadatel: Technické služby Strakonice, Raisova 274, 386 01 Strakonice
Rada města po projednání
Usnesení č. 709/2006 (154/1)
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č.1 k smlouvě o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací
pro veřejnou potřebu v souvislosti s převodem objektu Správy a údržby silnic do vlastnictví města
Strakonice.Předmětem dodatku č. 1 je změna odběratele.
II. Pověřuje
starostu města k podpisu předmětného dodatku
10) Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor
Rada města po projednání
Usnesení č. 710/2006 (154/1a)
I. Souhlasí
s uzavřením dohody o ukončení účinnosti smlouvy o pronájmu nebytových prostorů v objektu Na
Ostrově 131 ve Strakonicích, uzavřené dne 1.10.1996 mezi městem Strakonice a p. Zdeňkem
Melicharem, Strakonice, dohodou ke dni 30.9.2006.
II. Souhlasí
s odečtením nájemného z NP v objektu Na Ostravě 131 p. Zdeňku Melicharovi za období 3 měsíců, v
celkové výši 26.595,-Kč, a to pouze v případě, že dojde k uzavření dohody dle
bodu I.
III. Souhlasí
v případě, že nedojde k uzavření dohody o ukončení účinnosti smlouvy dle bodu I., s vypovězením
nájemní smlouvy, uzavřené dne 1.10.1996 mezi městem Strakonice a p. Zdeňkem Melicharem, bytem
Podsrpenská 78, Strakonice, k 31.8.2006, přičemž výpovědní lhůta je tříměsíční.
IV. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.

ing. Pavel Pavel
místostarosta

Zdeňka Tomšovicová
místostarostka
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