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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 9. jednání Rady města Strakonice 

konaného 17.1. 2007 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:   5 členů RM : 
        Ing. Vlasák - místostarosta 

       PhDr. Říhová - místostarostka 
                   členové RM: Ing. Pavel, Mgr. Parkosová, pí Žiláková,  
        JUDr. Dlouhá - právnička 
 
Omluveni: Ing. Vondrys – starosta 

       Ing. Tůma – tajemník 
       MUDr. Chod – člen RM 

 
 
Program: 
 
1. Majetkové záležitosti 
                               Usnesení č.212/2007 – 217/2007 
2. MěÚSS – přehled veřejných zakázek zadávaných přímo za IV.Q 2006 

         Usnesení č. 218/2007 
3. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky 

         Usnesení č. 219/2007 
 
 
 

Zahájení jednání 
9. jednání Rady města Strakonice zahájil pan místostarosta Ing. Karel Vlasák v 15.40 hodin. 
Pan místostarosta zkonstatoval, že je přítomno 5 členů RM, tudíž, že je usnášeníschopná. 
Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
 
1. Majetkové záležitosti 
 

1)  Výběrové řízení na projektanta stavby „Bytový dům č. 13, Jezárky  Strakonice   
Usnesení č. 212/2007 (9/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním projektových prací na vypracování  prováděcího projektu stavby: 
„Bytový dům č. 13, Jezárky, Strakonice“ 
II. Rozhodla 
zaslat výzvu o veřejnou zakázku k podání nabídky v souladu s Pravidly pro zadávání 
veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených usnesením Rady města 
Strakonice ze dne 11.10.2006, na vypracování prováděcí projektové dokumentace  
v souvislosti s realizací stavby: „Bytový dům č. 13, Jezárky, Strakonice“ v rozsahu uvedeném 
ve výzvě těmto zájemcům: 
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1. Ing. Miloš  Polanka ,   Strakonice 
2. Atelier LT s.r.o. Č. Budějovice 
3. Projka – F. Kasík , Písek 
4. Atelier Penta  s.r.o.,  Strakonice 
5. Komplet -  Ing. Ondrášek, Ing. Neumitka , Strakonice 

 
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice. 

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

1. předseda  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. arch. Marta Slámová 
3. člen  Jaroslav Houska 
4. člen  Ing. arch. David Andrlík  
5. člen  Ing. Jana Narovcová  
 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Karel Vlasák 
2. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
3. náhradník Bc. Lukáš Srb 
4. náhradník Ing. Věra Loužilová  
5. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 

IV. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání 
nabídky. 
V. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „ Projekty“, výše této částky 
bude vycházet z výsledků výběrového řízení.     

 
2) Rekonstrukce komunikace Vodárenská ve Strakonicích 
Usnesení č. 213/2007 (9/3a) 
RM v souvislosti s akcí „Rekonstrukce komunikace Vodárenská ve Strakonicích“ 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o souhlasu s provedením překládky podzemního vedení a zařízení 
veřejné sítě mezi Telefónika O2 Czech Republic, a.s. a Městem Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
3) Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 639/1 v k.ú. Přední Ptákovice z důvodu uvažované rekonstrukce 
rodinného domu na poz. p.č. dle KN St.141 v k.ú. Přední Ptákovice. 
Žadatel: Radka Raffelová, Na Opyši 192/8, 119 00 Praha 1. 
Usnesení č. 214/2007 (9/3a) 
Rada město po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační a elektro přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 639/1 v k.ú. Přední Ptákovice rekonstrukce rodinného domu na poz. p.č. dle KN St.141 
v k.ú. Přední Ptákovice, dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
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4) Žádost o souhlas s opravou ( výměnou ve stávající trase ) STL plynovodu na 
pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1290/11 a  p.č. dle KN 1290/12 vše 
v katastrálním území Strakonice v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce STL 
plynovodu ul. Písecká–K Lápáčku, Strakonice.“ 
Žadatel: Jihočeská plynárenská, a.s. Vrbenská 2, České Budějovice 
v zastoupení: Radka Bambulová, projekt. činnost ve výstavbě, Žižkova 66,  373 72 Lišov. 
Usnesení č. 215/2007 (9/3a) 
RM po projednání v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce STL plynovodu ul. Písecká 
– K Lápáčku, Strakonice, Strakonice.“ 
I. Souhlasí 
s opravou ( výměnou ve stávající trase ) STL plynovodu na pozemcích v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1290/11 a  p.č. dle KN 1290/12 vše v katastrálním území Strakonice 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.  
 
5) Žádost o souhlas s uložením plynovodní přípojky do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1309/1 v k.ú. Strakonice. 
Žadatel: Josef Troška, Mlýnská 1065, 386 01 Strakonice 
v zastoupení: Petra Dobešová, projekt. kancelář,  Plánkova 1132,  386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 216/2007 (9/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením  plynové  přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1309/1 
v k.ú. Strakonice  z důvodu připojení novostavby prodejny a skladu strojírenských výrobků ve 
Strakonicích na nároží ulic Heydukova a Textiláků na pozemku   p.č. dle KN 1251/11 v k.ú. 
Strakonice,  dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 
6) Žádost o souhlas s dočasného umístění elektroměrového rozvaděče na  pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1309/1 v k.ú. Strakonice. 
Žadatel: Josef Troška, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 217/2007 (9/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním staveništního rozvaděče na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
1309/1 v k.ú. Strakonice po dobu trvání stavby prodejny a skladu strojírenských výrobků ve 
Strakonicích na nároží ulic Heydukova a Textiláků na pozemku   p.č. dle KN 1251/11 v k.ú. 
Strakonice, maximálně do 31. 8.2007. 
Tento souhlas nenahrazuje vyjádření odboru dopravy. 

 
2 MěÚSS – Přehled veřejných zakázek zadávaných přímo za IV. Q.2006  
Usnesení č. 218/2007 (9/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
že v průběhu 4. čtvrtletí 2006 nebyla MěÚSSem přímo zadána žádná veřejná zakázka. 
 
3. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky 
Usnesení č. 219/2007 (9/8) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku 
a) pátek 9. února 2007 – 11. Agroples – živá hudba, Malá muzika Nauše Pepíka – pořádá 
ZZN Strakonice a. s., Radošovice 83, 386 01 Strakonice – Sokolovna Strakonice, Na Stráži 
340, Strakonice, od 22,00 hodin do 03.00 hodin následujícího dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Karel Vlasák              PhDr. Ivana Říhová    
   místostarosta                          místostarostka 
 
 


