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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 5. jednání Rady města Strakonice 
konaného 6.12. 2006 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:    6 členů RM : 
        ing. Vondrys – starosta  
                   ing. Vlasák – místostarosta 

       PhDr. Říhová - místostarostka 
                   členové RM: pí Žiláková, Mgr. Parkosová, MUDr. Chod 
        ing. Tůma 
 
Omluveni: ing. Pavel 
 
Program: 
 
1. Licenční smlouva – fotografie pro reprezentativní publikaci 

          Usnesení č.103/2006 
2. Poskytnutí neinvestiční dotace – Klub rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 

          Usnesení č.104/2006 
3. Zpravodaj města 

          Usnesení č.105/2006 
4. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky  

          Usnesení č.106/2006 
5. Novoroční ohňostroj - smlouva 

          Usnesení č.107/2006 
6.  Plakát a logo k oslavám 640. let města – licenční smlouva  

          Usnesení č.108/2006 
7. MP – převod prostředků na nákup mobilní  kamery z rozpočtu 2006 do 2007 

          Usnesení č.109/2006 
8. Užití znaku města  na ekologicko-výchovné materiály 

          Usnesení č.110/2006 
9. Rozpočtová opatření č. 103 – 104 a 106 - 111 

          Usnesení č.111/2006 
10. Památník židovské komunity  
                         Usnesení č.112/2006 
11. Vyhledávací studie na řešení přeložky komunikace I/4 ve Strakonicích  

          Usnesení č.113/2006 
12. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2006, na 
akci „Bezpečné a bezbariérové město“  

          Usnesení č.114/2006 
13. Cyklostezka Strakonice – Radošovice – dotační titul č. 7 – POV 2006 

          Usnesení č.115/2006 
14. Dodatek č.3 ke smlouvě o výpůjčce technického vybavení pro ISSDE č.j.: OIS –396/2005 
                    Usnesení č.116/2006 
15. ONS – žádost o zapůjčení prostor obřadní síně v hradu  

          Usnesení č.117/2006 
16. Šmidingerova knihovna - VŘ na dodavatele akce „Dodávka knihovnického nábytku“  

          Usnesení č.118/2006 
17. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města 
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          Usnesení č.119/2006 
 
18. Majetkové záležitosti 
                                  Usnesení č.120/2006 – Usnesení č. 135/2006 
19. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM 

          Usnesení č.136/2006 
 
 
Zahájení jednání 
5. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta ing. Pavel Vondrys v 15.45 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. 
 
Projednávání bodů 1 – 6 se zúčastnila Ing. Řeřábková 
 
1. Licenční smlouva – fotografie pro reprezentativní publikaci 
Usnesení č. 103/2006 (5/7)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením licenční smlouvy o poskytnutí autorských práv s paní Ivanou Řandovou na 
soubor 70ti fotografií, které budou určeny pro připravovanou reprezentativní publikaci k 640. 
výročí města  i k dalšímu použití za celkovou cenu Kč 11 350,--.  

II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
2. Poskytnutí neinvestiční dotace – Klub rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 
Usnesení č. 104/2006 (5/9)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím neinvestiční dotace ve výši Kč 5 000,-- pro Klub rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí, který dne 12. 12. 2006 v Sokolovně ve Strakonicích pořádá X. předvánoční 
setkání pro děti.  
 
3. Zpravodaj města 
Usnesení č. 105/2006 (5/10)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
vyhodnocení ankety o volbě papíru používaného pro tisk Zpravodaje města. 
II. Souhlasí  
s tiskem Zpravodaje města Strakonice  od ledna 2007 na původním papíru – ofset 80 g.         
 
4. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky  
Usnesení č. 106/2006 (5/12)  
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku 

a) pátek 12. ledna 2007 – maturitní ples 4SP.A - živá hudba, kapela Scéna –  
Měks Strakonice, Mírová 831, Strakonice - pořádá Student VOŠ a SPŠ Strakonice, o. p. 
s., Želivského 291, Strakonice, od 22,00 hodin do 02.00 hodin následujícího dne 
b) sobota 13. ledna 2007 – maturitní ples 4SP.C - živá hudba, kapela Top band –  
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Měks Strakonice, Mírová 831, Strakonice - pořádá Student VOŠ a SPŠ Strakonice, o. p. 
s., Želivského 291, Strakonice, od 22,00 hodin do 02.00 hodin následujícího dne 
c) pátek 19. ledna 2007 – maturitní ples 4TL - živá hudba, kapela Habaděj –  
Měks Strakonice, Mírová 831, Strakonice - pořádá Student VOŠ a SPŠ Strakonice, o. p. 
s., Želivského 291, Strakonice, od 22,00 hodin do 02.00 hodin následujícího dne 
d) pátek 23. února 2007 – maturitní ples 4SP.B - živá hudba, kapela Cross –  
Měks Strakonice, Mírová 831, Strakonice - pořádá Student VOŠ a SPŠ Strakonice, o. p. 
s., Želivského 291, Strakonice, od 22,00 hodin do 02.00 hodin následujícího dne. 

 
5. Novoroční ohňostroj - smlouva 
Usnesení č. 107/2006 (5/14)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o provedení ohňostroje s firmou Milan Skála, Spitfire pyro – jih, 
Dobřanovská 522, 387 01 Volyně za celkovou cenu Kč 95 000,--. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
 
6. Plakát a logo k oslavám 640. let města – licenční smlouva  
Usnesení č. 108/2006 (5/15)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením licenční smlouvy o poskytnutí autorských práv na plakát a logo k oslavám 640. 
výročí města s Ing. arch. Janem Rampichem – Architektonická kancelář, Plánkova 1 132, 386 
01 Strakonice za celkovou cenu Kč 24 990,-  (vč. DPH)  

II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
 
7. MP – převod prostředků na nákup mobilní  kamery z rozpočtu 2006 do 2007 
Usnesení č. 109/2006 (5/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
S pořízením mobilního kamerového bodu v souladu s pravidly pro zadávání veřejných      
zakázek v podmínkách města v roce 2007. 
S přesunem částky 200 000,- Kč z rozpočtu na rok 2006 do položky Investic na rok 2007. 
II. Ukládá 
Veliteli strážníků zajistit v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek       
v podmínkách města pořízení mobilního kamerového bodu v roce 2007. 
Finančnímu odboru MÚ provést přesun částky 200. 000,- Kč z položky Investice z rozpočtu 
v roce 2006 na tutéž položku v roce 2007.  
 
8. Užití znaku města  na ekologicko-výchovné materiály 
Usnesení č. 110/2006 (5/4)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice na ekologicko-výchovných materiálech – rozvrhu, pravítku, 
záložce a kalendáři.  
 
6. Rozpočtová opatření č. 103 – 104 a 106 -111 
Usnesení č. 111/2006 (5/6)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje   
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změnu rozpočtu  o: 
RO č.  103  ve výši    78 477,-  Kč 
Grant KÚ na projektovou dokumentaci k výstavbě ochranné hráze v zastavěném území města 
Strakonice. 
RO č.  104  ve výši    100 000,-  Kč 
Navýšení výdajů na provoz  MIC – nákup zboží. V příjmech bude kryto z přeplněných příjmů 
MIC za prodej zboží. (viz. Příloha) 
RO č.  106  ve výši    46 000,-  Kč 
Zvýšení výdajů na dokončení rekonstrukce výměníkové stanice zahradnictví. V příjmech 
bude kryto z výnosů směnek. 
RO č.  107  ve výši    148 000,-  Kč 
Navýšení výdajů na úhradu vody, tepla a el. energie v objektech města. V příjmech bude 
kryto z výnosů směnek. 
RO č. 108  ve  výši    26 612,- Kč 
Dotace KÚ na činnost dobrovolných hasičských sborů. 
RO č. 109  ve  výši    20 592,- Kč 
Příspěvek Úřadu práce Strakonice na úhradu mzdových nákladů asistenta pedagoga. O tuto 
částku bude zvýšen příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice. 
RO č. 110  ve  výši    28 286,- 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. 111  ve  výši    114 133,- Kč 
Příspěvek Úřadu práce Strakonice na úhradu mzdových nákladů pracovníků PO MěÚSS. 
O tuto částku bude sníženo použití prostředků minulých let v roce 2006. Prostředky jsou 
použity v návrhu rozpočtu na rok 2007. 
II. Ukládá 
odboru finančnímu  RO č.  103 – 104 a 106 - 111 provést. 
 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnil Ing. arch. Andrlík 
 
10. Památník židovské komunity ve Strakonicích 
Usnesení č. 112/2006 (5/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s předloženým návrhem řešení památníku židovské komunity ve Strakonicích. Na památníku 
bude uveden text: „ Na památku židovské komunity ve Strakonicích a synagogy, která 
v těchto místech stála v letech 1860 – 1976“. 
II. Ukládá  
odboru majetkovému připravit realizaci památníku židovské komunity ve Strakonicích dle 
návrhu, autorský dozor bude provádět Ing. arch. David Andrlík 
III. Ukládá  
odboru životního prostředí připravit realizaci zeleně dle návrhu 
 
Projednávání bodů č. 11-13 se zúčastnila Ing. arch. Slámová 
 
11. Vyhledávací studie na řešení přeložky komunikace I/4 ve Strakonicích  
Usnesení č. 113/2006 (5/11)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zpracováním vyhledávací studie na řešení přeložky komunikace I/4 ve Strakonicích 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Valbek spol. s r.o., středisko Plzeň, Radyňská 21, 326 00 



 5

Plzeň na vypracování vyhledávací studie na řešení přeložky komunikace I/4 ve Strakonicích, 
cena díla je 199 920,- Kč 
III. Souhlasí 
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši 199 920,- Kč z kapitoly Studie a projekty, 
územně plánovací dokumentace 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit smlouvu k podpisu a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
12. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2006, na akci „Bezpečné a bezbariérové město 
Strakonice“ 
Usnesení č. 114/2006 (5/17)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením Dodatku č. 162/2006/2 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2006, na akci s názvem „Bezpečné a 
bezbariérové město Strakonice“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 
Strakonice (dále jen příjemce finanční podpory) a Státním fondem dopravní infrastruktury, 
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 (dále jen poskytovatel finanční podpory). Finanční podpora 
je ve výši 1.904.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
13. Cyklstezka Strakonice – Radošovice – dotační titul č. 7 – POV 2006 
Usnesení č. 115/2006 (5/18)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s převedením finančních prostředků ve výši 150.000,-Kč na dofinancování dotace z dotačního 
titulu č. 7 Programu obnovy venkova pro venkovské mikroregiony, která byla poskytnuta na 
realizaci cyklostezky Strakonice – Radošovice. 
II. Ukládá 
odboru rozvoje zajistit převedení finančních prostředků ve výši 150.000,-Kč z kapitoly 
odboru rozvoje Program obnovy venkova, členské příspěvky, spoluúčast na grantech na účet 
Svazku obcí Strakonicka – č.ú. 185615545/0300. 
 
Projednávání bodu č. 14 se zúčastnil Ing. Ulč 
 
14. Dodatek č.3 ke smlouvě o výpůjčce technického vybavení pro ISSDE (informační 
systém správních a dopravních evidencí)  č.j.: OIS –396/2005 
Usnesení č. 116/2006 (5/2)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
dodatek č.3 ke smlouvě o výpůjčce technického vybavení pro ISSDE ( informační systém 
správních a dopravních evidencí) č.j.: OIS –396/2005 mezi  Městem Strakonice a Českou 
republikou – Ministerstvem vnitra 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem dodatku č.3 smlouvy o výpůjčce 
 
15. ONS – žádost o zapůjčení prostor obřadní síně v hradu  
Usnesení č. 117/2006 (5/12)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s bezplatným zapůjčením obřadní síně v prostorách strakonického hradu dne 18.12.2006 od 
12:00 hodin u příležitosti předvánočního slavnostního zakončení roku 2006 pro Okresní 
nemocnici Strakonice. 
 
16. Šmidingerova knihovna - VŘ na dodavatele akce „Dodávka knihovnického nábytku“  
Usnesení č. 118/2006 (5/16)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o  vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele akce „Dodávka knihovnického 
nábytku“ 
II. Ruší 
výběrové řízení na dodavatele akce „Dodávka knihovnického nábytku“ 
 
17. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města 
Usnesení č. 119/2006 (5/8)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města Občanskému sdružení „Přátelé 
mateřského centra Beruška Strakonice“, Bezděkovská 216, Strakonice ve výši 4.000,- Kč na 
úhradu nákladů energie za období září až prosinec 2006 .  
 
18. Majetkové záležitosti 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1) Uvolněná b.j. 3+1, č.b.  018, v č.p. 1239, ul. Mládežnická, Strakonice I  
Usnesení č. 120/2006 (5/5)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 018, v domě č.p. 1239, ul. Mládežnická přímým prodejem do 
osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 018/1239, ul. Mládežnická, 
Strakonice včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude 
stanovena ve výši 760.000,-Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města.  
 
2) Uvolněná b.j. 1+0, č.b.  007, v č.p. 409, ul. P. Bezruče, Strakonice I  
Usnesení č. 121/2006 (5/5)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 007, v domě č.p. 409, ul. P. Bezruče přímým prodejem do 
osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 007/409, ul. P. Bezruče, Strakonice 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve 
výši 400.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města.  
 
3) Žádost p. Dagmar Kollerové, Strakonice  
Usnesení č. 122/2006 (5/5)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s provedením rekonstrukce pronajatých nebytových prostorů v objektu čp. 49 na Velkém 
náměstí ve Strakonicích, jejichž nájemcem je p. Dagmar Kollerová, Strakonice, které budou 
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provedeny na  vlastní náklady. Bude se jednat o provedení následujících úprav: výměnu 
nevyhovujících dřevěných vstupních dveří a výloh za kvalitní plastové, úpravu vnitřního 
prostoru v místě dřívějších dvojitých výloh, opravy vnitřních omítek, vymalování, oprava 
vnější fasády, 
Vyjádření architekta města Ing. arch. Andrlíka nenahrazuje povolení  stavebního úřadu 
Strakonice.          
 
4) Žádost s.r.o. Dioptra česká oční optika Turnov  
Usnesení č. 123/2006 (5/5)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením nájemního poměru dle smlouvy uzavřené dne 15.1.2003 mezi městem 
Strakonice a Dioptrou českou oční optikou, s.r.o. Turnov na pronájem NP v objektu               
U Markéty 58 ve Strakonicích  ke dni 28.2.2007.  
II. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostorů v přízemí objektu U Markéty 58 ve 
Strakonicích o výměře 84,3 m2. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody.  
 
5)Prováděcí projektová dokumentace stavby: „Rekonstrukce komunikace 
Šmidingerova, vodovod,  V.O. Strakonice“. 
Usnesení č. 124/2006 (5/5)  
Rada města po projednání 
I. Ruší 
VŘ na zhotovitele  prováděcí projektové dokumentace stavby: „Rekonstrukce komunikace 
Šmidingerova, vodovod, V.O. Strakonice“  
II. Rozhodla  
opětovně zaslat výzvu k podání nabídky  na vypracování prováděcí projektové dokumentace 
v souladu s usnesením RM č. 438/2004 ze dne 11.10.2006  v souvislosti s realizací stavby: 
„Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, vodovod, V.O. Strakonice“ v rozsahu uvedeném 
ve výzvě těmto zájemcům: 

1. Atelier Penta s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice 
2. Projekční kancelář KOMPLET, Písecká 893, 386 01 Strakonice 
3. Hubert Faber – servis. Raisova 1004, 386 01 Strakonice 
4. VKP projekt, Písecká 893, 386 01 Strakonice 
5. Ing. Pavel Bláha, Strakonice 

III. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. předseda  Ing. Oldřich Švehla 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen  Bc. Srb  
4. člen  p.Bezpalec  
5. člen  Ing. Arch. Slámová  
 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Karel Vlasák 
2. náhradník Ing. Václav Býček  
3. náhradník Ing. Miloš Haiser  
4. náhradník Jaroslav Houska  
5. náhradník Ing. Krausová 
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IV. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání 
nabídky. 
 
6) Informace o nabídce bytové jednotky č. 08 v domě čp. 580 ul. Sv. Čecha, Strakonice 
Usnesení č. 125/2006 (5/5a)  
Rada města po projednání 
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  zveřejnit informaci o volné bytové jednotce formou „Nabídky volného 
bytu“ dle pravidel pro obsazování uvolněných bytových jednotek nad 50 m 2  na úřední desce 
a ve Zpravodaji města Strakonice. 
 
7) Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemku ve vlastnictví  města p.č. dle KN 1334/1 
v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Dražejov – 
úprava NN pro p. Hanzla “                                       
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.  
Usnesení č. 126/2006 (5/5a)  
RM v souvislosti s projektovou přípravou stavby „Dražejov – úprava NN pro p. Hanzla“  
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemku ve vlastnictví  města p.č. dle KN 1334/1 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

    
8) Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 77 v k.ú. Nové Strakonice z důvodu uvažované výstavby 
zahradního domku na poz. p.č. dle KN 104/5, 104/17, v k.ú. Nové Strakonice. 
Žadatel: Vítězslav a Hana Vojtovi, Strakonice.V zastoupení: Ing.arch. HelenaTreybalová,  
Usnesení č. 127/2006 (5/5a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením vodovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 77 v k.ú. 
Nové Strakonice z důvodu uvažované výstavby zahradního domku na poz. p.č. dle KN 104/5 
a 104/17 vše v k.ú. Nové Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 
9) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel v majetku města 
Strakonice na dobu určitou od 1.1.2007 do 31.12.2007 – veřejná zakázka malého rozsahu 
Usnesení č. 128/2006 (5/5a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhodnocením výběrového řízení v souvislosti s pojištěním odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidel v  majetku  města  na  dobu  určitou od 1.1.2007 do 
31.12.2007  
a dále s uzavřením pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna a.s. za cenu 
pojistného ve výši 99.100,- Kč. 
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II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 

            
10) Užití znaku města Strakonice 
Usnesení č. 129/2006 (5/5a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s užitím znaku města Strakonice v souvislosti s odkazem www stránek ministerstva dopravy – 
Besip – vzorová řešení cyklostezek na základě realizace stavby: „Cyklostezka a chodník 
Podskalí, Strakonice“. 
 
11) Rekonstrukce komunikace Vodárenská ve Strakonicích 
Usnesení č. 130/2006 (5/5a)  
RM v souvislosti s realizací stavby  „Rekonstrukce komunikace Vodárenská ve Strakonicích“. 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo  06-335 mezi městem Strakonice a společností 
Prima a.s., Raisova 1004/I, 386 47 Strakonice, o navýšení ceny díla  o cenu 464.160,- Kč bez 
DPH a dobu plnění díla 30.4.2007 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
12) Kanalizační přípojky v ulici Vodárenská ve Strakonicích. 
Usnesení č. 131/2006 (5/5a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo mezi městem Strakonice a společností Prima a.s., Raisova 
1004/I, 386 47 Strakonice, na zhotovení stavby „Kanalizační přípojky v ulici Vodárenská“ za 
cenu 498.533,- Kč bez DPH s termínem dokončení  30.4.2007. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvě o dílo a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 
13) Stavba „Rekonstrukce komunikace Vodárenská ve Strakonicích“.  
Žadatel: PRIMA a.s. Raisova 1004, 386 47 Strakonice I  
Usnesení č. 132/2006 (5/5a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vypracováním dodatku č.1 k Dohodě o uložení zeminy a materiálu pro stavbu s termínem do 
30.4.2007   
II. Pověřuje 
starostu města  podpisem příslušného dodatku. 
 
14) Užití znaku města Strakonice 
Usnesení č. 133/2006 (5/5a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s užitím znaku města Strakonice v souvislosti s realizací stavby: „Otavská cyklostezka – 
informační body“ pro 4 ks informačních map. 
 
15) Záměr na pronájem nebytových prostorů  
Usnesení č. 134/2006 (5/5a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostorů v  5. poschodí domu  čp. 988 v ul. 
Ellerova ve Strakonicích o výměře 26 m2, součástí prostoru není WC, nájemce bude  využívat 
WC v přízemí objektu, společné s dalšími nájemci NP v objektu. 
 
16) Záměr na pronájem nebytových prostorů  
Usnesení č. 135/2006 (5/5a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostorů v 1. poschodí sportovní haly, 
Máchova 1113, Strakonice o výměře 21 m2. 
 
19. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM 
Usnesení č. 136/2006 (4/13)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
stanovit neuvolněným členům ZM podle § 84 odst. 2 písmeno r, § 72 a 77 odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a v souladu s nařízením vlády 
č.50/2006 ze dne 28.2.2006 o odměnách za výkon funkce členů ZM s platností od  30.10.2006 
 
předsedům výborů ZM a komisí RM                 ve výši 1.700,- Kč/měsíc 
členům výborů ZM a komisí RM                       ve výši 1.400,-Kč/měsíc  
 
II. Doporu čuje ZM 
stanovit neuvolněným členům ZM, kteří vykonávají funkce předsedů ZM, komisí RM a členů 
výborů ZM, komisí RM měsíční odměnu podle funkce, za kterou lze poskytnout nejvyšší 
odměnu, s platností od 13.12.2006. V případě, že zastávají takových funkcí více, poskytne se 
jim odměna pouze za jednu z nich. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyplacením měsíčních odměn neuvolněných členů ZM, kteří vykonávají funkce 
předsedů  výborů ZM, komisí RM a členů výborů ZM, komisí RM od 13.12.2006 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Ing. Pavel  Vondrys                       Ing. Karel Vlasák    
          starosta                           místostarosta 
 
 


