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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 25. jednání Rady města Strakonice 

konaného 23.5.2007 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:    7 členů RM : 

       Ing. Vondrys – starosta 
       Ing. Vlasák - místostarosta  
       PhDr. Říhová - místostarostka 

                    členové RM: pí Žiláková, Mgr. Parkosová, MUDr. Chod, Ing. Pavel 
        Ing. Tůma – tajemník 
 
Program: 
 
  1. MěÚSS - prodloužení ubytování v AD 

             Usnesení č. 712/2007 
  2. Přidělení bytu v DPS, Rybniční 1283,  Strakonice   

             Usnesení č. 713/2007 
  3. Vyhodnocení výběrového řízení na zpracování územního plánu města Strakonice 

             Usnesení č. 714/2007 
  4. Vyhodnocení výběrového řízení na upravení návrhu regulačního plánu „Vinice – Šibeník“ 

             Usnesení č. 715/2007 
  5. Vybudování nových dětských hřišť a částečné doplnění stávajících hřišť v roce 2007 

             Usnesení č. 716/2007 
  6. Určení zastupitele pro spolupráci při pořizování změn územního plánu SÚ Strakonice 

             Usnesení č. 717/2007 
  7. Smlouva o poskytování služeb spojených s realizací zákona č. 185/2001 Sb., ve znění   pozdějších 

předpisů a na něj navazujících vyhlášek v oblasti zajištění sběru, shromažďování elektrozařízení 
             Usnesení č. 718/2007 

  8. Granty pro oblast kultury – jmenování hodnotící komise 
             Usnesení č. 719/2007 

  9. Rozpočtová opatření č. 29 - 34 
             Usnesení č. 720/2007 

10. Majetkové záležitosti 
             Usnesení č. 721/2007 – Usnesení č.741/2007 

11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0169 „Metropolitní síť moderního města – Strakonice. net“  
     (SROP) 

             Usnesení č. 742/2007   
12. Dodatek č. 1 k  Dohodě měst Písek a Strakonice, o společném postupu v oblasti odpadového 
      hospodářství uzavřené dne 21.8.2002  

             Usnesení č. 743/2007 
13. Zápis ze 4. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 

             Usnesení č. 744/2007 
14. Komise pro sport – doprojednání 

             Usnesení č. 745/2007 
15. ZŠ Povážská -  čerpání části finančních prostředků (projektová dokumentace)  

             Usnesení č. 746/2007 
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Zahájení jednání 
25. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:45 hodin. Pan starosta 
zkonstatoval, že je přítomno 7 členů RM, tudíž, že je usnášeníschopná. Úvodem RM projednala 
předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
1. MěÚSS - prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 712/2007 (25/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě paní  Dagmar Duškové,  pana Jaroslava Irdzy, paní 
Izabely Grundzové, pana Josefa Pitelky na dobu určitou  od 1.6. do 31.7.2007  
II.  Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence  na dobu 
určitou  od 1.6. do 31.7.2007 
III.  Pověřuje    
ředitelku MěÚSS Strakonice  podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence 
 
2. Přidělení bytu v DPS, Rybniční 1283,  Strakonice   
Usnesení č. 713/2007 (25/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přidělením bytu o velikosti 1+0, číslo B 16  v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, 
Strakonice p. Jiřímu Vondrovi, bytem Domov pro seniory, Strakonice     
II. Ukládá  
sociálnímu odboru provést schválené usnesení 
 
3. Vyhodnocení výběrového řízení na zpracování územního plánu města Strakonice 
Usnesení č. 714/2007 (25/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhodnocením výběrového řízení na zpracování územního plánu města Strakonice 
1. pořadí – UA Projekce, Ing. arch. Štěpánka Ťukalová, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice 
bez dalšího pořadí –  Projektový ateliér AD s.r.o., Ing. arch. Jaroslav Daněk, Husova 4, 370 01 České 
Budějovice, IKP Consulting Engineers s.r.o., Jirsíkova 5, 186 00 Praha 8 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 
III. Souhlasí 
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši 2 380 000,- Kč z kapitoly projekty 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit smlouvu k podpisu a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
4. Vyhodnocení výběrového řízení na upravení návrhu regulačního plánu „Vinice – Šibeník“ 
Usnesení č. 715/2007 (25/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere  na vědomí 
informaci o tom, Město Strakonice neobdrželo žádnou nabídku výběrového řízení na upravení návrhu 
regulačního plánu „Vinice – Šibeník“ 
II. Souhlasí 
se zadáním výběrového řízení na upravení návrhu regulačního plánu „Vinice – Šibeník“  
III. Souhlasí  
s obesláním těchto firem: 
UA Projekce, Ing. arch. Štěpánka Ťukalová, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice 
Projektový ateliér AD s.r.o., Ing. arch. Jaroslav Daněk, Husova 4, 370 01 České Budějovice 
Ing. arch. Roman Schmitt, Ateliér A 32, spol. s r.o., V Štíhlách 12, 142 00 Praha 4 
IKP Consulting Engineers s.r.o., Jirsíkova 5, 186 00 Praha 8 
Ing. arch. Oldřich Fára, A. F. I. atelier, Železniční 28, 301 00 Plzeň 
Ing. arch. Karel Hanzlík, Architektonická kancelář, Jiráskovo nám. 6, 326 00 Plzeň 
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UrbioProjekt, Ing. arch. Petr Tauš, Bělohorská 3,  301 00 Plzeň 
Ing. arch. Miroslava Břízová, Neumannova 5, 326 00 Plzeň 
IV. Jmenuje 
členy komise pro hodnocení nabídek zakázky: 
Ing. Pavel Vondrys, Ing. Karel Vlasák, Ing. arch. Marta Slámová, Jaroslav Bašta, Mgr. Robert Flachs 
a náhradníky: 
PhDr. Ivana Říhová, Ing. Aleš Seitz, Ing. Jaromír Zeman, Ing. Jana Narovcová, Ing. arch. David 
Andrlík 
V. Ukládá  
odboru rozvoje zajistit výběrové řízení 
 

5. Vybudování nových dětských hřišť a částečné doplnění stávajících hřišť v roce 2007 
Usnesení č. 716/2007 (25/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s realizací dětských hřišť v Tržní ulici (A) a ve Starém Dražejově (C), s umístěním laviček u hřiště 
v ul. Stavbařů (D), vybudováním oplocení u dětského hřiště na Podskalí (E) a doplněním dětského 
hřiště v ul. Tovární (F) 
II. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků na realizaci výše uvedených záměrů (A, C, D, E, F) 
III. Ukládá  
odboru rozvoje oslovit uchazeče k předložení nabídky na realizaci dětských hřišť (A,C) a předložit na 
projednání v Radě města  
IV. Ukládá 
odboru rozvoje zajistit realizaci doplnění dětských hřišť (D, E, F)  
 
6. Určení zastupitele pro spolupráci při pořizování změn územního plánu SÚ Strakonice 
Usnesení č. 717/2007 (25/7) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
určit na základě § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (stavební zákon) zastupitele 
Ing. Karla Vlasáka pro spolupráci na pořizování změn územního plánu sídelního útvaru Strakonice 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit materiál na projednání Zastupitelstva města Strakonice 
 
7. Smlouva o poskytování služeb spojených s realizací zákona č. 185/2001 Sb., ve znění   
pozdějších předpisů a na něj navazujících vyhlášek v oblasti zajištění sběru, shromažďování 
elektrozařízení 
Usnesení č. 718/2007 (25/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy mezi městem Strakonice a společností RETELA, s.r.o., se sídlem Praha 2, 
Neklanova 44/152 o poskytování služeb spojených s realizací zákona č. 185/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a na něj navazujících vyhlášek v oblasti zajištění sběru, shromažďování 
elektrozařízení 
II. Pověřuje   
starostu města podpisem této smlouvy. 
 
8. Granty pro oblast kultury – jmenování hodnotící komise 
Usnesení č. 719/2007 (25/10) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
hodnotící komisi pro vyhodnocení Grantového programu města Strakonice na podporu kultury, 
cestovního ruchu a zájmové činnosti mládeže v oblasti kultury pro rok 2007 ve složení: Mgr. 
Parkosová, Mgr. Křiváčková, Mgr. Šrámková, MUDr. Hálová, Ing. Řeřábková, náhradnice: PhDr. 
Říhová, pí Rabová, pí Žiláková. Zapisovatelkou bude Š. Kůsová. 
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9. Rozpočtová opatření č. 29 - 34 
Usnesení č. 720/2007 (25/12) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje   
změnu rozpočtu  o: 
RO  č. 29  ve výši  190 000,-  Kč 
Neinvestiční finanční příspěvek KÚ na administraci „Programu obnovy venkova“.  
RO  č. 30  ve výši   250 000,-  Kč 
Grant KÚ na projekt „Hradní SAFARI“. 
RO  č. 31 ve výši   87 000,-  Kč 
Grant KÚ na projekt „Vybavení florbalového hřiště“. 
RO  č. 32  ve výši   40 000,-  Kč 
Grant KÚ Základní škole F.L.Čelakovského  na realizaci projektu „Keramika 2007“. 
RO  č. 33  ve výši   1 000,-  Kč 
Dotace KÚ  na  výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin – doplatek zvýšených nákladů za období 
1. pololetí 2006. 
II. Doporu čuje ZM 
schválit změnu rozpočtu o: 
RO  č.  34  ve výši    2 000 000,-  Kč 
Přesun finančních prostředků z položky  údržba zeleně – realizace parku Jezárky na výstavbu psího 
útulku ve Strakonicích. 
III Ukládá: 
odboru finančnímu schválené RO č. 29 – 33 provést a RO č. 34 předložit ke schválení na nejbližším  
zasedání ZM. 
 
10. Majetkové záležitosti 
 
1) Štěpánka Růtová, Strakonice – žádost o udělení výjimky ze Zásad hospodaření s byty ve 
vlastnictví města Strakonice 
Usnesení č. 721/2007 (25/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad o hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice schválených ZM 
dne 15.10.2003 a 22.6.2005 paní Štěpánce Růtové,  Strakonicích.  
              
3) Zřízení „pomníčku“ na pozemku p.č. 367/2 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 722/2007 (25/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s podmínečným ponecháním pomníčku na pozemku p.č. 367/2 v k.ú. Strakonice do doby realizace 
cyklostezky v uvedené lokalitě. 
 
4) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. pro odběrné místo Městské kulturní 
středisko  Strakonice. 
Usnesení č. 723/2007 (25/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č. 700000333000010 s  E.ON Česká republika, a. s., o připojení k distribuční 
soustavě E.ON. pro odběrné místo - Městské kulturní středisko  Strakonice. 
II. Souhlasí 
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením , a to ve dvou splátkách : 
1. splátka ve výši 120000,- Kč bude splatná do 15 dnů po podpisu této smlouvy. 
2. splátka ve výši 246400,- Kč bude splatná na základě výzvy před realizací stavby. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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5) Opravy komunikací  a odvodnění „Parteru p řed ZŠ Dukelská“ 
Usnesení č. 724/2007 (25/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody mezi městem Strakonice, firmou Protom Strakonice s.r.o., a Ing.Milošem 
Polankou , jejímž předmětem bude  následující: 
Celkové náklady provedení akce ,,Oprava komunikací, odvodnění Parteru před ZŠ Dukelská“ 
realizované dle varianty „A“ projektové dokumentace zpracované Ing. Polankou budou hrazeny 
následovně: 1/3 město Strakonice, 1/3 Ing.Polanka, 1/3 dodavatelská firma Protom Strakonice s.r.o., 
přičemž předpokládané náklady na realizaci činí 796.233 ,- Kč s DPH  (práce oceněné bez zisku) 
II. Souhlasí 
S uzavřením smlouvy o dílo ,,Oprava komunikací, odvodnění Parteru před ZŠ Dukelská“ s firmou 
Protom Strakonice s.r.o. Dílo bude realizováno dle  projektové dokumentace zpracované Ing. 
Polankou , varianta ,,A“  za cenu 796.233 ,- Kč s DPH  (práce oceněné bez zisku) v období letních 
prázdnin 2007. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
6) Žádost o úpravu komunikace a chodníků, jež jsou v majetku města Strakonice, na pozemcích 
p.č. dle KN 1438/1, 1438/2, 1529, 1530, 1532 a 1533 v k.ú. Strakonice 
Žadatel: Sdružení vlastníků domů Nádražní č.p. 1308, 1309, 1310, Strakonice 
Usnesení č. 725/2007 (25/9) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se zadáním projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace, která je v majetku města Strakonice 
na pozemcích p.č. dle KN 1438/1, 1438/2, 1529, 1530, 1532 a 1533 v k.ú. Strakonice.    

     
7) Žádost o přidělení klíče od zásuvných sloupků v areálu hradu Strakonice  
Žadatel: Základní umělecká škola, Alena Šabková ředitelka, Kochana z Prachové 263, 
Strakonice  
Usnesení č. 726/2007 (25/9) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s přidělením klíče od zásuvných sloupků k dispozici Základní umělecké škole, Kochana z Prachové 
263, Strakonice  
 
 8) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 137/2006 Sb. 
na vypracování projektové dokumentace akce „Rekonstrukce komunikace Pod Hájovnou , 
Strakonice“  
Usnesení č. 727/2007 (25/9) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 137/2006 Sb. 
v souladu s usnesením Rady města Strakonice č. 438/2004 ze dne 11.10.2006  a 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 akce: „Rekonstrukce komunikace Pod Hájovnou , Strakonice“ v rozsahu uvedeném ve 
výzvě těmto zájemcům: 
 

1. Atelier Penta s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice 
2. Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3 
3. Ing. Neumitka, Písecká 893, 386 01 Strakonice 
4. PRAGOPROJEKT, a.s., Čechova 726/50, 370 01 České Budějovice 
5. Ing. Pavel Bláha, Šumavská 414, 387 11 Katovice 
6. SUDOP – projekty Plzeň, a.s., Plachého 35, 301 00 Plzeň 
7. Ing. Jiří Jíra, Strakonická 40, 397 01 Písek 

včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice s možností přihlášení dalších uchazečů. 
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II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. předseda  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Luděk Joza 
4. člen  Ing. Arch. Slámová 
5. člen  Ing. Oldřich Švehla 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Karel Vlasák 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník MUDr. Jiří Chod 
4. náhradník Ing. Krausová 
5. náhradník Ing. Lukáš Srb 

III. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání nabídky. 

            
9) Kanalizační řad – lokalita zahrádek Nový Dražejov 
Žadatel: Mgr. Jaroslav Babka, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 728/2007 (25/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním jednoduché projektové dokumentace stavby: „Odkanalizování lokality zahrádek – Nový 
Dražejov, Strakonice“, která bude řešit rozsah odkanalizovaného území, možnosti a způsob připojení 
jednotlivých objektů v lokalitě a současně odhad nákladů na realizaci. Náklady na zpracování 
dokumentace uhradí ve výši 50% žadatelé. 
II. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků z kapitoly projekty. 

            
10) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 137/2006 Sb. 
na vypracování projektové dokumentace akce „Rekonstrukce komunikace K Hajské ve 
Strakonicích“  
Usnesení č. 729/2007 (25/9) 
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
se zadáním vypracování prováděcího projektu akce: „Rekonstrukce komunikace K Hajské ve 
Strakonicích“ 
 
1) Karolína Kacovská Strakonice – žádost o postoupení práv 
Usnesení č. 730/2007 (25/9a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s postoupením práv a povinností plynoucích ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 
nájmu bytu a o uzavření budoucí smlouvy darovací uzavřené dne 18.4.2004 mezi městem Strakonice a 
paní Karolínou Kacovskou, Strakonice na pana Josefa Janouška, Nebřehovice, na byt 2+1 (výměra 
57,58 m2), v ulici Luční, č.p. 450, Strakonice. 
II. Pověřit 
starostu města podpisem dohody o postoupení práv a povinností.  
 
2) Nájemci bytových jednotek č.p. 988, ul. Ellerova , Strakonice – žádost o prodej bytových 
jednotek do osobního vlastnictví 
Usnesení č. 731/2007 (25/9a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej bytových jednotek, č.p. 988, ul. Ellerova ve Strakonicích. 
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3) Josef Křišťan, Strakonice – žádost o snížení kupní ceny bytu 
Usnesení č.732/2007 (25/9a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit se snížením  kupní ceny bytové jednotky č. 007, č.p. 632, ul. Petra Bezruče ve Strakonicích.  
 
4) Václav Mála, Strakonice, Michaela Hnítková, Strakonice - prodej pozemku v lokalitě Jezárky 
Usnesení č. 733/2007 (25/9a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1371/83 o výměře 692 m2 v k.ú. Strakonice panu Václavu Málovi, 
Strakonice  a paní Michaele Hnítkové, Strakonice za cenu 800,- Kč/m2 a to tak, že prodej bude řešen 
smlouvou o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvu. 
II. Pověřit 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.   

          
5) Manželé Kurschovi, Strakonice – prodej pozemku v lokalit ě Jezárky 
Usnesení č. 734/2007 (25/9a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1371/104 o výměře 1.170 m2 v k.ú. Strakonice, manželům 
Kurschovým, Strakonice  za cenu 800,- Kč/m2 a to tak, že prodej bude řešen smlouvou o smlouvě 
budoucí kupní a následně kupní smlouvu,  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.   

            
6) Žádost manželů Šrámkových o sepsání Prohlášení 
Usnesení č. 735/2007 (25/9a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit  se sepsáním Prohlášení, kde Město Strakonice jako vlastník pozemku p.č. 1371/82 v k.ú. 
Strakonice prohlašuje, že do doby převodu vlastnictví na budoucího vlastníka, umožní přístup 
k rozestavěné budově na tomto pozemku vedle stavebníka, i pro každého dalšího majitele této budovy 
(majitele zástavy). 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětného prohlášení. 
 
8) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 012, v č.p. 1256, ul. Obránců míru, Strakonice I 
Usnesení č. 736/2007 (25/9a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 012, v domě č.p. 1256, ul. Obránců míru  přímým prodejem do 
osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 012/1256, ul. Obránců míru, Strakonice 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 
550.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
9) Změna člena hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci ,, 
Rekonstrukce sportovního areálu – atletický ovál , Strakonice – Sídliště“. 
Usnesení č. 737/2007 (25/9a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s nahrazením náhradníka člena hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci 
,,Rekonstrukce sportovního areálu – atletický ovál, Strakonice – Sídliště“ jmenovaného usnesením 
RM č. 486/2007 , a to tak, že  pana Ing. Karla Vlasáka nahradí paní Žiláková. 
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10) Pronájem části  pozemku – tržnice v lokalitě „Pod Hvězdou“ – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 738/2007 (25/9a) 
Rada města po projednání 
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. Jedná se lokalitu tržnice 
„pod Hvězdou“ . 

          
11) Změna výměry pozemků v lokalitě Jezárky 
Usnesení č. 739/2007 (25/9a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se změnou výměry prodávaných pozemků v lokalitě Jezárka a to tak, že předmětné pozemky se budou 
prodávat nezatíženy inž. sítěmi.  
pozemek p.č. 1371/105 z původní výměry snížit o 114 m2 tj. 853 m2 
pozemek p.č. 1371/106 z původní výměře snížit o 102 m2 tj. 887 m2 
pozemek p.č. 1371/107 z původní výměry snížit o 145 m2 tj. 823 m2, 
vše v k.ú. Strakonice.  

            
12)  Otevřené řízení dle zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění k zadání 
podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby:  „Železniční most  na trati České Budějovice – 
Plzeň  ve Strakonicích“  
Usnesení č. 740/2007 (25/9a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti  s výběrovým řízením na realizaci stavby: „Železniční most  na trati České Budějovice – 
Plzeň  ve Strakonicích“ s vyřazením firmy Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s., Dubečská 
3238, Praha 10, IČ: 452 739 10 .  
II. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení zadávacího řízení na realizaci stavby: „Železniční most  na trati 
České Budějovice – Plzeň  ve Strakonicích“.  
 

A. Nejvýhodnější nabídku pro zadavatele  dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění  
předložila na prvém místě společnost – OHL  ŽS, a.s., Burešova  938/17, 660  02  Brno – 
střed, IČ : 46342796 s cenou  předmětu plnění s DPH ve výši 38.379.430,-  Kč 

 
B. Další  uchazeči  v pořadí : 
 
 
2. místo 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Zelené Předměstí, K Vápence  2677 
530 02  Pardubice, IČ : 25253361 

 
3. místo 
 

JHP  spol. s r.o., Ústřední  60, 102  00  Praha 10 , IČ : 45798290 

 
4. místo 
 

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská  68, 602 00   Brno 
IČ : 25317628 

 
5. místo 

SDS    EXMOST  spol. s r.o., Lipová   28, 602 00  Brno,  IČ : 49454501 
 

 
6. místo 
 

SWIETELSKY stavební s.r.o.,Pražská   495, 370 04 České Budějovice, 
IČ : 48035599   
 

 
7. místo 
 

Stavby silnic a železnic a.s., Národní třída  10, 113  19   Praha  1 
oblast Specializované činnosti, závod Řevnice 
Rybní  795, 252 30 Řevnice, IČ : 45274924 

 
8. místo  

STRABAG  a.s.,Na Bělidle  198/21, 150 00 Praha 5 
OZ České Budějovice 
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 Vrbenská  31, 370 06  České Budějovice, IČ : 60838744 
 
9. místo 
 

ZNAKON, a.s., Sousedovice  44, 386  01   Strakonice, IČ : 26018055 

 
10. místo 
 

SKANSKA  DS, a.s., Bohunická  133/50, 619  00  Brno 
Závod České Budějovice, Nemanická  14/440, 370  10  České Budějovice, IČ 
26271303 
 

 
11. místo 
 

Viamont  DSP  a.s., Železničářská   1385/29, 400 03 Ústí nad Labem, IČ : 25429949 

 
12. místo 

Subterra    a.s., Bezová  1658, 147 14  Praha 4, IČ : 45309612 
 

 
13. místo 

BERGER  BOHEMIA a.s.,Klatovská  410, 320 64  Plzeň, IČ : 45357269 
 

 
III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo plně dle § 82 zákona 137/2006 Sb. v platném znění s uchazečem firmou 
OHL  ŽS, a.s., Burešova  938/17, 660  02  Brno – střed, IČ : 46342796 s cenou  předmětu plnění s 
DPH ve výši 38.379.430,-  Kč s termínem plnění dle schváleného závazného harmonogramu prací 
(dokončení max. 8.října 2007). 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
13) Pronájem nebytových prostorů v objektu U Markéty 58, Strakonice 
Usnesení č. 741/2007 (25/9a) 
Rada města po projednání a v souvislosti s podanými nabídkami 
I. Rozhodla 
neuzavřít s žádným s uchazečů o pronájem nebytových prostorů v přízemí objektu čp. 58 v ul. U 
Markéty 58 ve Strakonicích nájemní smlouvu. 
II. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájmem nebytových prostorů o výměře 84,3 m2 v přízemí objektu čp. 58 
v ul. U Markéty 58 ve Strakonicích.  
 
11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0169 „Metropolitní síť moderního města – Strakonice. net“ 
(SROP) 
Usnesení č. 742/2007 (25/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě 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 dodatku jsou změny v Příloze č. 1 Smlouvy – Výkaz výměr. Celková 
cena za provedení díla se nemění. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku smlouvy  
 
12. Dodatek č. 1 k  Dohodě měst Písek a Strakonice, o společném postupu v oblasti odpadového 
hospodářství uzavřené dne 21.8.2002  
Usnesení č. 743/2007 (25/14) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Dodatku č. 1 k Dohodě měst Písek a Strakonice, o společném postupu v oblasti 
odpadového hospodářství uzavřené dne 21.8.2002. 
 
13. Zápis ze 4. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
Usnesení č. 744/2007 (25/11) 
Rada města po projednání 
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I. Bere na vědomí  
zápis ze 4. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 16. 5. 2007. 
II. Souhlasí  
s vyplacením částky dle skutečných nákladů, max. do 5000,-Kč Měšťanskému pivovaru Strakonice, a. 
s., na zajištění cen - korbelů  na akci „Neckyáda o pohár starosty města“,  která se koná v rámci 
Pivovarské poutě. 
III. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 2 000,-- občanskému sdružení Přátelé mateřského centra Beruška 
Strakonice na zajištění kulturního programu při akci k otevření nových prostor centra a 2. výročí 
založení. 
IV. Nesouhlasí 
s vyplacením příspěvku na setkání občanů s příjmením Virt, které se uskutečnilo dne 19. 5. 2007 na 
Virtě. 
V. Souhlasí 
s vyplacením příspěvků na činnost v oblasti kultury v navržené výši: 
Pěvecký sbor Gymnázia   Kč 15 000,-- 
Jednota K. H. Borovského    Kč   5 000,-- 
Prácheňáček      Kč 40 000,-- 
Prácheňský soubor    Kč 45 000,-- 
Country skupina PAUZA   Kč   5 000,-- 
Taneční studio Radka    Kč 10 000,-- 
Sdružení pro obnovu Řepice a okolí  Kč   5 000,-- ( s podmínkou použití příspěvku na  

       zajištění akcí ve Strakonicích) 
Loutková scéna Radost    Kč 22 000,-- 
DS Čelakovský     Kč 30 000,-- 
Skupina historického šermu Vendetta  Kč 10 000,-- 
DDM – Country taneční skupina Sluníčko Kč 10 000,-- 
TERNE BENGA    Kč   3 000,-- ( s podmínkou vyplacení příspěvku až po  
               vyúčtování nákladů za akce) 
VI. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 15 000,-- pro Gymnázium Strakonice na zajištění účasti studentů 
na mezinárodním workcampu v partnerském městě Bad Salzungen ( hrazeno z recipročního  fondu). 
VII. Souhlasí 
souhlasit s prezentací města Strakonice v katalogu Klubu českých turistů Eurobeds 2008 na ½ strany 
A4 za cenu Kč 7 000,--. 
VIII. Souhlasí 
s prezentací města Strakonice v časopisu TIM v červnovém a červencovém čísle za celkovou cenu 
max. Kč 11 900,-- s tím, že konkrétní podmínky dojedná odbor školství a CR. 
IX. Souhlasí 
s prezentací města na veletrhu ITEP Plzeň 2007 (4. – 6. 10. 2007). 
X. Souhlasí 
se zakoupením 50 ks souborů grafických listů s vazbou na město Strakonice za celkovou cenu Kč 150 
000,--. Dále souhlasí, aby Mgr. Parkosová, Mgr. Křiváčková a pí Raffelová spolupracovali s p. 
Kubelkou na zhotovení grafických listů s vazbou na město Strakonice.  
 
14. Komise pro sport – doprojednání 
Usnesení č. 745/2007 (24/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyplacením finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč p. Stanislavu Polákovi na uspořádání 8. kola 
Českého skokového poháru, který se bude konat ve dnech 3.8. – 5.8.2007. 
 
15. ZŠ Povážská -  čerpání části finančních prostředků (projektová dokumentace)  
Usnesení č. 746/2007  
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s proplacením finanční částky ve výši 90.000,-Kč ing. arch. Němcovi, AR 18, Němec Žilka architekti, 
sdružení architektů, Radimova 18/21, Praha 6 s tím, že zbývající  finanční částka 80.000,-Kč bude 
vyplacena dodatečně dle stávajících smluvních podmínek. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Ing. Karel Vlasák               PhDr. Ivana Říhová 
   místostarosta                                                                          místostarostka 
 
 
 
 
  


