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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 
z 2. jednání Rady města Strakonice 

konaného 15.11. 2006 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:    7 členů RM : 
        ing. Vondrys – starosta  
                    ing. Vlasák – místostarosta 

       PhDr. Říhová - místostarostka 
                    členové RM: pí Žiláková, Ing. Pavel, Mgr. Parkosová, MUDr. Chod 
         ing. Tůma 
 
Omluveni:   
 
Program: 
 
1. MěKS Strakonice – nákup DVD rekordér pro Strakonickou televizi 

Usnesení č. 19/2006 
2. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky 

Usnesení č. 20/2006 
3. ZŠ a MŠ Povážská, Strakonice – nákup branek 

Usnesení č. 21/2006 
4. Zadání změny č. 30 závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice v území „Za   Stínadly“ 

Usnesení č. 22/2006 
5. Zadání regulačního plánu „Za Stínadly“  

Usnesení č. 23/2006 
6. Vánoce se značkou ORION 

Usnesení č. 24/2006 
7. Doplnění vánoční výzdoby  města  

Usnesení č. 25/2006 
8. Architektonická studie Velkého náměstí a navazujících prostor  

Usnesení č. 26/2006 
9. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2006, na akci 
„Cyklostezka Nový Dražejov“ 

Usnesení č. 27/2006 
10. „Metropolitní síť moderního města – Strakonice.net“ (SROP) – uzavření Smlouvy o dílo se  
společností Vegacom, a.s., Praha 

Usnesení č. 28/2006 
11. Výběrové řízení na dodavatele nábytku do Šmidingerovy knihovny  

Usnesení č. 29/2006 
12. Výběrové řízení na dodavatele  zabezpečovacího systému do  Šmidingerovy knihovny 

Usnesení č. 30/2006 
13. Majetkové záležitosti 

        Usnesení č. 31/2006 – 37/2006 
14. Pověření výkonem opatrovnictví 

Usnesení č. 38/2006 
15. Prodloužení ubytování  v Azylovém domě  

Usnesení č. 39/2006 
16. Plnění rozpočtu k 31.10.2006 

Usnesení č. 40/2006 
17. Rozpočtová opatření č. 86 – 90 

Usnesení č.41/2006 
 



 2

 
 
 
 
Zahájení jednání 
2. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta ing. Pavel Vondrys v 15.40 hodin. Pan starosta 
zkonstatoval, že je přítomno 6 členů RM, tudíž, že je usnášeníschopná. Úvodem RM projednala 
předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
1. MěKS Strakonice – nákup DVD rekordér pro Strakonickou televizi 
Usnesení č. 19 /2006 (2/19) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s nákupem DVD rekordéru v ceně do 15.000,-Kč pro potřeby Strakonické televize (archivace vysílání) 
 
2. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky 
Usnesení č. 20 /2006 (2/18) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku  
a) 19. ledna 2007 – Maturitní ples – živá hudba – pořádá Střední škola řemesel a služeb      
Strakonice, Zvolenská 934 v Sokolovně ve Strakonicích od 22,00 hodin do 3,00 hodin       
následujícího dne 
b) 31. prosince 2006 – Silvestrovská taneční zábava 2006 – živá hudba – pořádá TJ Sokol        
Strakonice, Na Stráži 340 v Sokolovně ve Strakonicích od 22,00 hodin do 5,00 hodin následujícího 
dne. 
 
3. ZŠ a MŠ Povážská, Strakonice – nákup  branek 
Usnesení č. 21 /2006 (2/17) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zakoupením 2 ks házenkářských branek pro tělocvičnu v budově ZŠ ul. Lidická v celkové ceně 24 
tis. Kč v souladu se Směrnici pro hospodaření s majetkem. Úhrada bude provedena z položky 
volnočasové aktivity rozpočtu odboru školství a CR ( RO č. 102). 
 
Projednávání bodů 4-10 se zúčastnila Ing. arch. Slámová 
 
4. Zadání změny č. 30 závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice v území „Za Stínadly“ 
Usnesení č. 22 /2006 (2/1) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
schválit zadání změny č. 30 závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice v území „Za 
Stínadly“ 
II. Doporu čuje ZM  
schválit vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny č. 30 závazné části 
územního plánu sídelního útvaru Strakonice v území „Za Stínadly“ 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit zadání územně plánovací dokumentace k projednání Zastupitelstva města 
Strakonice 
 
5. Zadání regulačního plánu „Za Stínadly“  
Usnesení č. 23/2006 (2/2) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM  
schválit zadání regulačního plánu „Za Stínadly“ 
II. Doporu čuje ZM 
 schválit vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání regulačního plánu „Za 
Stínadly“ 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit zadání územně plánovací dokumentace k projednání Zastupitelstva města 
Strakonice 
 
6. Vánoce se značkou ORION 
Usnesení č. 24 /2006 (2/5) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s uzavřením smlouvy s firmou Draft Praque s r.o., Vyšehradská 414/6, Praha 2 na akci Vánoce se 
značkou ORION  dle navržených podmínek. 
 
7. Doplnění vánoční výzdoby  města  
Usnesení č. 25 /2006 (2/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s realizací vánoční výzdoby dle předloženého návrhu v prostoru Na Dubovci ve Strakonicích  
II. Souhlasí 
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši cca 60.000,- Kč (pořízení výzdoby od firmy REPAM 
ELEKTRO s r.o., České Budějovice) a cca 20 000,- Kč (příprava instalace – Technické služby 
Strakonice) z kapitoly městský mobiliář  
III. Ukládá 
odboru rozvoje zajistit realizaci vánoční výzdoby 
 
8. Architektonická studie Velkého náměstí a navazujících prostor  
Usnesení č. 26 /2006 (2/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním výběrového řízení na zpracování architektonické studie Velkého náměstí a navazujících 
prostor ve Strakonicích 
II. Souhlasí  
s obesláním těchto firem: 

HŠH architekti, s.r.o. , Grafická 20, 150 00 Praha 
Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o., Praha, Bruselská 13, 120 03 Praha 2 
Ing.arch. Josef Pleskot, Atelier AP, Komunardů 5/1529, 170 00 Praha 7 
Ing.arch. Libor Monhart, Ing.arch. Vladimír Krajíc, FACT, v.o.s., Podolská 50/401, 147 00 Praha 4 
Cigler Marani Architects, s.r.o., Nám. 14. října 17, 150 00 Praha 5 

AR18, NĚMEC ŽILKA architekti, Radimova 18/81, 169 00 Praha 6 – Břevnov 
A . D . N . S .  a r c h i t e k t i ,  Na Příkopě 12, 110 00 Praha 1 
Ing.arch. Josef Kiszka, studio ARKISS ul. Národní 1, 736 01 Havířov – Město  
Ing.arch. Kotas Patrik, Ateliér Designu a architektury, I.P.Pavlova 3/1785, 120 00 Praha 2 
Ing. arch. Jaromír Pizinger, MORIX s.r.o., K Ládví 47/819, Praha 8 
III. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro hodnocení nabídek zakázky: 
Ing. Pavel Vondrys, Ing. Karel Vlasák, Ing. arch. Marta Slámová, Ing. arch. David Andrlík, Ing. 
Jaroslav Brůžek, Ing. arch. Josef Zábranský (architekt města Písku), Ing. arch. Vladimír Děrda 
(autorizovaný architekt České Budějovice) 
a náhradníky: 
PhDr. Ivana Říhová, Ing. Aleš Seitz, Ing. Jaromír Zeman, Ing. Jana Narovcová, Jaroslav Bašta 
IV. Ukládá  
odboru rozvoje zajistit výběrové řízení 
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9. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2006, na 
akci „Cyklostezka Nový Dražejov“ 
Usnesení č. 27 /2006 (2/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením Dodatku č. 162/2006/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI 
na rok 2006, na akci s názvem „Cyklostezka Nový Dražejov“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 
2, 386 21 Strakonice (dále jen příjemce finanční podpory) a SFDI, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9. 
Finanční podpora je ve výši 3.878.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
10. „Metropolitní síť moderního města – Strakonice.net“ (SROP) – uzavření Smlouvy o dílo se  
společností Vegacom, a.s., Praha 
Usnesení č. 28 /2006 (2/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o dílo č. 0169 na realizaci projektu „Metropolitní síť moderního města – 
Strakonice.net“ (spolufinancován ze SROP) se společností Vegacom, a.s., Šenovská 30/434, 182 03  
Praha 8. Předmětem díla je vybudování uceleného informačního a komunikačního systému města 
Strakonice. Cena díla je 7.991.543,- Kč vč. DPH.  
Finanční částka ve výši 7.991.543,- Kč bude prvotně hrazena ze schváleného rozpočtu města 
Strakonice na rok 2006, položky „Strakonice – metropolitní síť moderního města“ a následně bude 
zpětně refundována ze SF EU – SROP. 
II . Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
11. Výběrové řízení na dodavatele  knihovnického nábytku do Šmidingerovy knihovny  
Usnesení č. 29 /2006 (2/16) 
Rada města po projednání 
I. Ruší 
výběrové řízení na dodavatele akce Dodávka knihovnického nábytku vzhledem k výši nabídkové ceny 
II. Souhlasí 
s vypsáním nového  výběrového řízení s tím, že poptávka bude zúžena na knihovnické regály a 
výpůjční pult. Toto zařízení je nutné pro otevření nově zrekonstruovaných prostor. 
 
12. Výběrové řízení na dodavatele akce  zabezpečovacího systému do Šmidingerovy knihovny  
Usnesení č. 30 /2006 (2/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na dodavatele akce „Dodávka zabezpečovacího systému pro 
Šmidingerovu knihovnu“, firmou Jindřich Vobora/LSE Integration – Na Vrstvách 969/23a, 140 00 
Praha 4 za celkovou cenu díla 798.371,-Kč vč. DPH. S ohledem na aktuální výši prostředků, které má 
knihovna k dispozici (500.000,-Kč) bude zakázka rozdělena na dvě etapy. První etapa bude 
realizována v roce 2006, druhá etapa – nákup zbytku zabezpečovacích pásek bude realizována 
následně dle množství finančních prostředků, které bude mít knihovna pro tento účel k dispozici. 
II. Pověřuje 
ředitelku knihovny podpisem příslušné smlouvy doplněné o podmínky stanovené v bodě č. I. 
 
13. Majetkové záležitosti 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1)  VaK Jižní Čechy a.s. – smlouva o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 31 /2006 (2/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením  smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch města Strakonice spočívající v právu 
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vstupu a vjezdu na pozemek parc.č. 1175/4 a část pozemku parc.č. 1175/5 v k.ú. Strakonice ve 
vlastnictví VaK Jižní Čechy a.s. Věcné břemeno se zřizuje bezplatně. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
2) Žádost o souhlas s provedením dodatečné vrstvy z asfaltového kameniva tl. 30–50 mm na 
vybudované komunikaci v rámci prováděné stavby „ZTV Dražejov – prodloužení komunikace 
v ulici Pod Hájovnou“ 
Žadatel: Ing. Petr Mikeš,  
Usnesení č. 32 /2006 (2/11) 
Rada města po projednání 
I Nesouhlasí  
s provedením dodatečné vrstvy z asfaltového kameniva tl. 30–50 mm na vybudované komunikaci 
v rámci prováděné stavby „ZTV Dražejov – prodloužení komunikace v ulici Pod Hájovnou“ a zároveň 
s navýšením nivelety komunikace na pozemcích v majetku města Strakonice 950/1, 1315/2, 949/2v 
k.ú. Dražejov u Strakonice. 
 
3) Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemku ve vlastnictví  města Strakonice, p.č. dle 
KN 597/1 v k.ú. Přední Ptákovice, v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby 
„Strakonice – zasmyčkování kabelu pro Remiše “                                       
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.  
Rada města v souvislosti s projektovou přípravou stavby „Strakonice – zasmyčkování kabelu 
pro Remiše“ 
Usnesení č. 33 /2006 (2/11a) 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemku ve vlastnictví  města p.č. dle KN 597/1 v k.ú. Přední 
Ptákovice, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

    
4) Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemku ve vlastnictví města Strakonice,  p.č. dle 
KN 589/1 v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby 
„Strakonice– kabel NN pro Čarka “   
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 „Strakonice– kabel NN pro Čarka“ 
Usnesení č. 34/2006 (2/11a) 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemku ve vlastnictví  města p.č. dle KN 589/1 v k.ú. Přední 
Ptákovice, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

    
5) Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemky ve vlastnictví  města p.č. dle KN st. 
1069, 1194/2 , 1206/2, 1208/1, 1208/5 a 1208/15 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti 
s projektovou  přípravou  stavby „Strakonice  -  U Blatenského mostu – přeložka NN“                                      
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 „Strakonice  -  U Blatenského mostu – 
přeložka NN“ 
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Usnesení č. 35 /2006 (2/11a) 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemků ve vlastnictví  města p.č. dle KN st.1069, 1194/2 , 1206/2, 
1208/1, 1208/5 a 1208/15 vše v k.ú. Strakonice, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

    
7) Výběrové řízení na „Pojištění majetku města včetně odpovědnosti „ na dobu 
neurčitou – podání námitek 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 36 /2006 (2/11a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
obsah podané námitky České pojišťovny a.s., obdržené městem Strakonice dne 7.11.2006  
a po přezkoumání podané námitky  
II. Potvrzuje  
rozhodnutí o vyloučení nabídky České pojišťovny a.s. v souladu s ust. § 60 odst.1 zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ze zadávacího řízení. 
III. Zamítá  
podanou námitku České pojišťovny a.s. z důvodů uvedených v rozhodnutí o vyloučení 
nabídky České pojišťovny a.s. v souladu s ust. § 60 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách ze zadávacího řízení. 
IV. Bere na vědomí  
obsah podané námitky Kooperativy, pojišťovny a.s., obdržené městem Strakonice dne 
11.11.2006 a po přezkoumání podané námitky  
V. Potvrzuje   
rozhodnutí o vyloučení nabídky Kooperativy, pojišťovny a.s. v souladu s ust. § 60 odst.1 
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ze zadávacího řízení. 
VI. Zamítá  
podanou námitku Kooperativy pojišťovny  a.s. z důvodů uvedených v rozhodnutí o vyloučení 
nabídky Kooperativy, pojišťovny a.s. v souladu s ust. § 60 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách ze zadávacího řízení. 
VII. Ukládá  
majetkovému odboru prostřednictvím firmy Recte.cz., s.r.o. zaslat písemné rozhodnutí o 
nevyhovění námitek. 
 
8) Dodatky k pojistným smlouvám uzavřeným s pojišťovnou Kooperativa a.s. z důvodu 
prodloužení termínu doby pojištění 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 37 /2006 (2/11a) 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č.23 s pojišťovnou  Kooperativa a.s. jehož předmětem je prodloužení 
pojistné smlouvy č. 300046109 (město Strakonice)  do 31.12.2006. 
II. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č.13 s  pojišťovnou Kooperativa a.s.jehož předmětem je prodloužení 
pojistné smlouvy č. 8004209681 (město Strakonice)  do 31.12.2006. 
III. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č.6 s  pojišťovnou Kooperativa a.s. jehož předmětem je prodloužení 
pojistné smlouvy č. 8004210489 (STARZ)  do 31.12.2006. 
IV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č.11 s  pojišťovnou Kooperativa a.s. jehož předmětem je prodloužení 
pojistné smlouvy č. 8004210485 (MÚSS)  do 31.12.2006. 
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V. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č.10 s pojišťovnou Kooperativa a.s.jehož předmětem je prodloužení 
pojistné smlouvy č.8004210488(MěKS) do  31.12.2006. 
VI. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětných dodatků. 
 
14. Pověření výkonem opatrovnictví 
Usnesení č. 38 /2006 (2/3) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
Usnesení Okresního soudu ve Strakonicích o ustanovení opatrovníkem město Strakonice ve věci 
způsobilosti k právním úkonům omezeného Ludvíka Kliena  
II. Pověřuje 
Paní Martu Černochovou Strakonice I  a v případě nepřítomnosti paní Jaroslavu Wolfovou,  Praha 4, 
výkonem opatrovnické funkce pani Ludvíku Kleinovi,  
 
15. Prodloužení ubytování  v Azylovém domě  
Usnesení č. 39 /2006 (2/4) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí  
a/   s prodloužením ubytování  v Azylovém domě  paní Moniky Švecové, p. Zdeny Švecové a pana 
Ladislava Křápa  na dobu určitou od 1. 11. 2006  do  31. 12. 2006 
b/   s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Jaroslava Irdzy, p. Evy Kučavové, Ivana 
Kudráče a Josefa Pitelky    na dobu ručitou od 1.12.2006 do 31.1.2007 
c/   s prodloužením ubytování v Azylovém domě paní Marie Irdzové na dobu určitou od 1.12.2006 do 
31.12.2006  
II . Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít dodatek ke smlouvě  o nájmu bytu v Azylovém domě 
a/   s paní Monikou Švecovou, p. Zdenou Švecovou a s p. Ladislavem Křápem na dobu určitou od 1. 
11 2006  do  31. 12. 2006 
b/  s panem  Jaroslavem  Irdzou,  p. Evou Kučavovou, p. Ivanem Kudráčem a Josefem Pitelkou na 
dobu určitou od 1.12.2006 do 31.1.2007 
c/   s paní Marií Irdzovou   na dobu určitou od 1.12.2006 do 31.12.2006  
III. Pov ěřuje 
p. starostu  podpisem  dodatků ke smlouvám  o ubytování v Azylovém domě 
 
16. Plnění rozpočtu k 31.10.2006 
Usnesení č. 40 /2006 (2/13) 
Rada města po projednání 
I. Projednala a bere na vědomí  
čerpání rozpočtu města k 31.10.2006.  
 
17. Rozpočtová opatření č. 86 – 90 
Usnesení č. 41 /2006 (2/9) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje   
změnu rozpočtu  o: 
RO č.  86   ve výši    45 720,-  Kč 
Dotace KÚ na lesní hospodářství -  obnova a zajištění lesních porostů . 
RO č. 87  ve výši  50 000,- Kč 
Finanční podpora KÚ pro PO STARZ na dokončení realizace projektu „Vybavení sportovního 
zařízení – posilovna“. 
RO č. 88  ve výši  60 000,- Kč 
Dotace ze státního rozpočtu  pro PO MěKS na realizaci projektu „XVII. Mezinárodní dudácký festival 
Strakonice“. 
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RO č. 89  ve výši  100 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků majetkového odboru  z položky slevy bytů na položku prohlášení 
vlastníka (viz. Příloha č. 1). 
RO č. 90  ve výši  28 000,- Kč 
Navýšení prostředků na investice - doplatek na koupi ojetého služebního automobilu. 
V příjmech kryto prodejem stávajícího služebního vozu ve výši 28 000,- Kč (viz. Příloha č. 2). 
II. Ukládá 
odboru finančnímu schválené RO č. 86 - 90  provést. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel  Vondrys                       Ing. Karel Vlasák    
          starosta                           místostarosta 
 
 


