- 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 156. jednání Rady města Strakonice
konané 6.9. 2006 v kanceláři starosty
---------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: 5 členů RM :
ing. Vondrys – starosta
ing. Pavel – místostarosta
členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, ing. Šíp
ing. Tůma
Omluveni: pí Tomšovicová – místostarostka, PhDr. Říhová

Program:
1. Smlouva o dílo na vypracování žádosti o grant z Finančního mechanismu EHP a Norského
finančního mechanismu
Usnesení č. 735/2006
2. Členství města Strakonice v Národní síti zdravých měst – „Město Strakonice – zdravé
město“
Usnesení č. 736/2006
3. Majetkové záležitosti
Usnesení č. 737/2006 - č.740/2006
4. TS – podání výpovědi z nájmu bytu ( Přemysl Martan)
Usnesení č. 741/2006
5. Prodloužení nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou
Usnesení č. 742/2006
6. Koupě ojetého vozu Fabia – 2003 pro potřeby MěÚ a zároveň prodej Felicia combi –1995
Usnesení č. 743/2006
7. Vyhodnocení nabídky na 1 ks barevného kopírovacího stroje do MIC
Usnesení č. 744/2006
8. Rozpočtové opatření č. 65
Usnesení č. 745/2006
9. Plnění usnesení RM za období II. čtvrtletí 2006
Usnesení č. 746/2006

Zahájení jednání
156. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta ing. Vondrys v 17.35 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. Smlouva o dílo na vypracování žádosti o grant z Finančního mechanismu EHP a
Norského finančního mechanismu
Rada města po projednání
Usnesení č. 735/2006 (156/6)
I. Bere na vědomí
informaci o vyhlášení Výzvy č. 2 pro předkládání žádostí o grant z Finančního mechanismu
EHP a Norského finančního mechanismu pro individuální projekty
II. Souhlasí
s podáním žádosti o grant z Finančního mechanismu EHP a Norského finančního
mechanismu, Prioritní oblasti č. 1 – „Uchování evropského kulturního dědictví“ na projekt
„Obnova NKP strakonický hrad“
III. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo na vypracování žádosti o grant z Finančních mechanismů
EHP/Norska, Prioritní oblasti č. 1 – „Uchování evropského kulturního dědictví“ na projekt
„Obnova NKP strakonický hrad“ s Mgr. Helenou Kosovou, K. Chocholy 1255/13, 370 05
České Budějovice. Cena díla je 180.000,- Kč bez DPH (214.200,- Kč včetně 19% DPH),
termín ukončení díla je 25.10.2006.
Finanční částka ve výši 214.200,- Kč bude hrazena ze schváleného rozpočtu města – položky
„Přípravné práce a konzultační činnost k žádostem o dotace“.
IV . Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy
2. Členství města Strakonice v Národní síti zdravých měst – „Město Strakonice – zdravé
město“
Rada města po projednání
Usnesení č. 736/2006 (156/1)
I. Souhlasí
a) s členstvím města Strakonice v asociaci Národní síť zdravých měst (NSZM)
b) s úhradou členského příspěvku:
v 1. roce členství město Strakonice zaplatí 5 000,- Kč za rok.
v dalších letech město Strakonice zaplatí roční příspěvek 37 500,-Kč.
II. Souhlasí, a současně určuje
a) starostu města Strakonice Ing. Pavla Vondryse jako kontaktního politika
pro jednání města Strakonice s asociací Národní síť zdravých měst.
b) Mgr. Jaroslavu Mrůzkovou jako kontaktního pracovníka pro komunikaci
města Strakonice s asociací Národní sítě zdravých měst.
3. Majetkové záležitosti
1) Informace o realizaci majetku státu.
Rada města po projednání
Usnesení č. 737/2006 (156/4)
I. Nesouhlasí
s převodem pozemku parc.č. 395/36 o výměře 980 m2 v k.ú. Strakonice z vlastnictví ČR ÚZSVM do vlastnictví Všeobecné zdravotní pojišťovny.
II. Doporučuje ZM
souhlasit s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 395/36 o výměře 980 m2
v k.ú. Strakonice od ČR –ÚZSVM do vlastnictví města Strakonice, vzhledem k tomu, že na
uvedeném pozemku se nachází sítě, chodník a pozemek má charakter veřejného prostranství.
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2) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Strakonice hrad - komunikace a parkoviště,
SO 08 – chodník podél jižní hradební zdi“
Rada města v souvislosti s realizací stavby „Strakonice hrad- komunikace a parkoviště, SO 08
– chodník podél jižní hradební zdi“
Usnesení č. 738/2006 (156/4)
I. Rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Strakonice hrad - komunikace a
parkoviště, SO 08 – chodník podél jižní hradební zdi“, 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. ČESKÁ ŽULA s.r.o., Volyňská 39, 386 01 Strakonice
3. VÁCLAV HUBÁČEK, Jana Čarka 2513, 397 01 Písek
II. Souhlasí
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s přihlášením
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na realizaci stavby: „Strakonice hrad komunikace a parkoviště, SO 08 – chodník podél jižní hradební zdi“.
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. Jaromír Zeman
4. člen Ing. Oldřich Švehla
1. člen Ing. Miloš Haiser
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení :
2. náhradník Zdeňka Tomšovicová
3. náhradník Bc. Lukáš Srb
4. náhradník Ing. Tatiana Šamánková
5. náhradník Jaroslav Houska
6. náhradník Michal Bezpalec
IV. Ukládá
Vedoucímu odboru majetkovému zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky.
3) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 32 v domě č.p. 988, ul. Ellerova, Strakonice I
Rada města po projednání
Usnesení č. 739/2006 (156/4a)
I. Bere na vědomí
informaci o uvolněné bytové jednotce nad 50 m2 v domě č.p. 988 v ul. Ellerova o výměře
61,26 m2
II. Ukládá
majetkovému odboru zveřejnit informaci o volné bytové jednotce formou „Nabídky volného
bytu“ dle pravidel pro obsazování uvolněných bytových jednotek nad 50 m2 na úřední desce a
ve Zpravodaji města Strakonice.
4) Hrad Strakonice – dětská knihovna
RM v souvislosti s údržbou hradu
Usnesení č. 740/2006 (156/4a)
I. Souhlasí
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se zhotovením ústředního vytápění v dětské knihovně a zadáním této dodávky firmě
PROTOM s.r.o. Strakonice za cenu 545 145,- Kč vč DPH.
II. Pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
4. TS – podání výpovědi z nájmu bytu (Přemysl Martan)
Rada města po projednání
Usnesení č. 741/2006 (156/3)
I. Rozhodla
podat výpověď z nájmu bytu v návaznosti na o.z.§711 odst. 2, bez přivolení soudu panu
Přemyslu Martanovi, bytem Strakonice č.b. 018, I. kategorie o velikosti 3+1 s příslušenstvím,
v 5. patře domu a to prostřednictvím společnosti TS Strakonice s.r.o. z důvodu:
a) nájemce bytu hrubě porušil nájemní smlouvu tím, že umožnil užívání bytu třetím osobám a
to bez souhlasu pronajímatele bytu
b) nájemce neužívá byt bez vážných důvodů, nebo pouze občas
II. Ukládá
společnosti TS Strakonice s.r.o. podat v případě potřeby po skončení nájmu k předmětnému
bytu (po uplynutí výpovědní lhůty) žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu Strakonice
5. Prodloužení nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou
Rada města po projednání
Usnesení č. 742/2006 (156/5)
I. Souhlasí
s prodloužením nájemních smluv na byty v Domě s pečovatelskou službou panu Davidu
Šrámkovi nar. 20.12.1983 a slečně Miroslavě Traxmandlové o 6 měsíců tj. do 31. března
2007
II. Ukládá
sociálnímu odboru a majetkovému odboru
provést schválené usnesení
6. Koupě ojetého vozu Fabia – 2003 pro potřeby MěÚ a zároveň prodej Felicia combi –
1995
Rada města po projednání
Usnesení č. 743/2006 (156/7)
I. Souhlasí
s přímým nákupem ojetého vozu Fabia – rok výroby 2003 u firmy Autobazar Češnovice pro
potřeby MěÚ Strakonice v ceně 178 000,-- Kč včetně DPH. Protiúčtem za cenu 28.000,-Kč
bude prodáno auto Felicia combi – rok výroby 1995 (doplatek činí 150.000,-Kč).
II. Pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy při nákupu ojetého automobilu.
7. Vyhodnocení zakázky na 1 ks barevného kopírovacího stroje do MIC
Rada města po projednání
Usnesení č. 744/2006 (156/8)
I. Bere na vědomí
vyhodnocení zakázky.
II. Souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy s firmou SAIKO servis, Na Sadech 7, 370 01 České Budějovice
na 1 ks barevného kopírovacího stroje do městského informačního centra (odbor školství a
cestovního ruchu) v celkové ceně 155.771,- Kč. Dotace z grantového programu činí
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124.616,80 Kč = 80%, zbývající část 31.154,20 Kč bude uhrazena z rozpočtu města
Strakonice, kancelář tajemníka, správní oddělení.
III. Pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.
8. Rozpočtové opatření č. 65
Rada města po projednání
Usnesení č. 745/2006 (156/9)
I. Schvaluje změnu rozpočtu o:
RO č. 65 ve výši 70 000,- Kč
Navýšení finančních prostředků na volnočasové aktivity z důvodu vyčerpání přidělené
finanční částky pro rok 2006. Finanční prostředky budou použity ke krytí jednotlivých žádostí
doručených komisi pro tělesnou výchovu a sport. Výdaje budou kryty úroky z bankovních
účtů.
II. Ukládá
odboru finančnímu schválené RO č. 65 provést.
9. Plnění usnesení RM za období II. čtvrtletí 2006
Rada města po projednání
Usnesení č. 746/2006 (156/2)
I. Bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení RM za období II. čtvrtletí 2006
II. Schvaluje
vyřazení z evidence 292 splněných usnesení
III. Revokuje
usnesení č.: 620/2005, 949/2005, 142/2006
IV. Vyřazuje do evidence usnesení s trvalou platností
usnesení č.: 953/205, 1074/2005, 466/2006
V. Vyřazuje
usnesení č. 735/2005
VI. Ukládá
tajemníkovi vést v evidenci 114 nesplněných usnesení a zajistit jejich plnění

Ing. Pavel Vondrys
starosta

Ing. Pavel Pavel
místostarosta
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