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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 28. jednání Rady města Strakonice 

konaného 20.6.2007 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:    6 členů RM : 

       Ing. Vondrys – starosta 
       PhDr. Říhová - místostarostka 

                    členové RM: MUDr. Chod, Ing. Pavel, Mgr. Parkosová, pí Žiláková 
        Ing. Tůma – tajemník 
 
Omluveni:  Ing. Vlasák - místostarosta  
 
Program: 
 
1. Elektronické zadání výzvy na koupi 2 ks barevných kopírovacích strojů  
            Usnesení č. 831/2007 
2. TS - neprodloužení  nájemních smluv 

              Usnesení č. 832/2007 – 836/2007 
3. STARZ - přesun finančních prostředků z provozu na investice ve výši 200.000,-Kč (RO č. 56) 

Usnesení č. 837/2007 
3. Plnění usnesení RM za období I. čtrvtletí 2007 

 Usnesení č. 838/2007 
5. Rozpočtová opatření č. 46 - 55 

Usnesení č. 839/2007 
6. Podpora Evropského dne bez aut, zapojení města Strakonice do „ Evropského týdne mobility“  

 Usnesení č. 840/2007 
7. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Prvky pasivní protipovodňové ochrany centra města   
    Strakonice“ 

 Usnesení č. 841/2007 
8. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD 

 Usnesení č. 842/2007 
                   B/ Ubytování v AD 

 Usnesení č. 843/2007 
9. Zápis ze 3. jednání Komise školství 

 Usnesení č. 844/2007 
10. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města  

 Usnesení č. 845/2007 
11.Licenční smlouva – dokumentární film „Rekonstrukce strakonického hradu“. 

 Usnesení č. 846/2007 
12. Úprava  počtu zaměstnanců MěÚ a Šmidingerovy knihovny /projekty financované z fondů EU/ 

 Usnesení č. 847/2007 
13. Smlouva o příspěvku za  děti v MŠ města Strakonice – obec Přední Zborovice, Řepice   

Usnesení č. 848/2007 
14. Sdružení hasičů ČMS  Strakonice – žádost o finanční příspěvek na zajištění krajských soutěží  
      dobrovolných hasičů 

Usnesení č. 849/2007 
15. Úprava Pravidel pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 

 Usnesení č. 850/2007 
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16. Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 851/2007 – 862/2007 
 
 
 
 
Zahájení  
28. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 16:55 hodin. Pan starosta 
zkonstatoval, že je přítomno 5 členů RM, tudíž, že je usnášeníschopná. Úvodem RM projednala 
předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 

1. Elektronické zadání výzvy na koupi 2 ks barevných kopírovacích strojů  
Usnesení č. 831/2007 (28/14)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zněním elektronického zadání výzvy na koupi 2 ks barevných kopírovacích strojů formátu A3 
s bannerovým tiskem pro odbor majetkový a odbor životního prostředí s následnou e-aukcí 
v maximální celkové ceně 300.000,- Kč včetně DPH. 
II. Jmenuje  
komisi pro vyhodnocení veřejné zakázky na koupi 2 ks barevných kopírovacích strojů formátu A3 
s bannerovým tiskem: Josef Vácha, Milada Zámečníková, Ing. Václav Sýkora. 
III. Ukládá 
vedoucímu kanceláře tajemníka zadat výzvu v elektronické podobě 4 firmám:  

1. IMPROMAT CZ spol. s r.o., U Hellady 697/4, 140 00 Praha 4 – Michle, pobočka Vrbenská 
29, 370 06 České Budějovice, IČ 48117820 

2. Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří 2581/102, 616 00 Brno – 
Žabovřesky, pobočka Lipenská 17, 370 01 České Budějovice, IČ 00176150 

3. LBE spol. s r.o., Vinohradská 1720/102, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, pobočka Bavorova 24, 
386 01 Strakonice, IČ 46680748 

4. Bc. Oldřich Saiko, Železničářská 1786/4, 370 06 České Budějovice 5, IČ 73500941 
 
2. TS - neprodloužení  nájemních smluv: 
A/ Marek a Michal Uhlí řovi, Strakonice 
Usnesení č. 832/2007 (28/1)  
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu Markovi a Michalovi Uhlířovým, bytem Strakonice, o velikosti 1+4 
s příslušenstvím, I. kategorie ve IV. nadzemním podlaží 
II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o   v případě nevyklizení předmětného bytu k  30.6. 2007, učinit  
potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
B/ Karel Krej čí, Strakonice 
Usnesení č. 833/2007 (28/1)  
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu Karlu Krejčímu, bytem Strakonice Rybniční 1283, č.b. B34, o velikosti 
1+0 s příslušenstvím, I. kategorie ve III. nadzemním podlaží 
II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o v případě nevyklizení předmětného bytu do 30.6.2007, učinit potřebná 
opatření k podání návrhu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
C/ Iveta a Jiří Majerčákovi, Strakonice 
Usnesení č. 834/2007 (28/1)  
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Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu Ivetě a Jiřímu Majerčákovým , bytem Strakonice č.b. 008 o velikosti 
1+1 s příslušenstvím, I. kategorie  ve IV. nadzemním podlaží 
II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o v případě nevyklizení předmětného bytu k 30.6. 2007, učinit potřebná 
opatření k podání návrhu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích  
 
D/ Valerij a Marta Morozovi, Strakonice 
Usnesení č. 835/2007 (28/1)  
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu Valerijovi a Martě Morozovovým, Strakonice, čb. 009, o 
velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie ve III. nadzemním podlaží.   
II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o v případě nevyklizení předmětného bytu k 30.6.2007, učinit 
potřebná opatření k podání návrhu  na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
E/Václav a Radka Kovářovi, Strakonice 
Usnesení č. 836/2007 (28/1)  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu Václavovi a Radce Kovářovým, bytem Strakonice o velikosti 1+1 
s příslušenstvím , I.kategorie ve IV. nadzemním podlaží 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o v případě nevyklizení předmětného bytu k 30.6. 2007, učinit potřebná 
opatření k podání návrhu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
3. STARZ - přesun finančních prostředků z provozu na investice ve výši 200.000,-Kč (RO č. 56) 
Usnesení č. 837/2007 (28/2)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přesunem finančních prostředků v rámci STARZ Strakonice z provozu na investici ve výši 200.000,-
Kč – RO č. 56 (novostavba zázemí pro plavčíky). 
II. Ukládá 
finančnímu odboru schválené RO č. 56 provést. 
 
4. Plnění usnesení RM za období I. čtrvtletí 2007 
Usnesení č. 838/2007 (28/3)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení RM za období I. čtvrtletí 2007 
II. Schvaluje 
vyřazení z evidence 361  splněných usnesení 
III. Revokuje 
usnesení č.269/07, 270/07, 317/07, 318/07, 539/07:  
IV. Vy řazuje do evidence usnesení s trvalou platností       
usnesení č.199/2007  
V. Ukládá  
tajemníkovi vést v evidenci 87 nesplněných usnesení a zajistit jejich plnění   
 
5. Rozpočtová opatření č. 46 - 55 
Usnesení č. 839/2007 (28/5)  
Rada města po projednání 
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I. Schvaluje  
změnu rozpočtu  o: 
RO č.  46  ve výši   9 402 593,-  Kč 
Zvýšení účelové dotace ze státního rozpočtu na příspěvek  na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách. 
RO č.  47  ve výši   20 000,-  Kč 
Neinvestiční příspěvek KÚ pro Městské kulturní středisko na realizaci projektu „42. ročník krajské 
loutkařské přehlídky Skupovy Strakonice“.  
RO č.  48  ve výši   77 000,-  Kč 
Neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu pro Šmidingerovu knihovnu z programu  „Veřejné 
informační služby knihoven na rok 2007“. 
RO č.  49  ve výši   120 000,-  Kč 
Účelová dotace ze státního rozpočtu pro Městské kulturní středisko na realizaci projektu „SALVE 
CARITAS – SALVE VITA 2007“. 
RO č.  50  ve výši   20 000,-  Kč 
Grant KÚ na realizaci projektu „U pramenů živé vody Země zamyšlené – Publikace Prameny a 
studánky Strakonicka“. 
RO č.  51  ve výši   1 000 000,-  Kč 
Grant KÚ na projekt „Prvky pasivní protipovodňové ochrany centra města Strakonice“. 
RO č.  52  ve výši   296 000,-  Kč 
Investiční dotace ze SFDI na akci „Bezpečné a bezbariérové město Strakonice“. Jde o převod 
finančních prostředků nevyčerpaných v r. 2006 k čerpání v r. 2007. 
RO  č. 53  ve výši   93 000,-  Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „Hrad – infrastruktura cestovního ruchu – PHARE“, která je již 
dokončena a došlo k úspoře finančních prostředků na akci „Obnova a nové využití strakonického 
hradu pro rozvoj cestovního ruchu na Strakonicku – SROP“ na pořízení požárního trezoru. (Příloha č. 
1) 
RO  č. 54  ve výši   70 000,-  Kč 
Přesun finančních prostředků z položky slevy z prodeje bytů na položku  prohlášení vlastníka. (Příloha 
č. 2) 
RO  č. 55  ve výši   44 000,-  Kč 
Zvýšení příspěvku na provoz MŠ U Parku jako doplatek účelových prostředků na energie. ( Příloha č. 
3) 
Rozpočtové opatření bude v příjmech kryto splátkou půjčky společností MAS LAG Strakonicko. 
II. Ukládá: 
odboru finančnímu schválené RO č. 46 - 55  provést. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
6. Podpora Evropského dne bez aut, zapojení města Strakonice do „ Evropského týdne 
mobility“  
Usnesení č. 840/2007 (28/6)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s finanční podporou Evropského dne bez aut – „Ve městě bez mého auta!“ uhrazením nákladů na 
bezplatný provoz MHD dne 21.9.2007 ve výši 10 000 Kč   
II. Souhlasí 
se zapojením města Strakonice do celoevropské akce „ Evropský týden mobility“ 
III. Pov ěřuje   
starostu města podpisem Charty 2007. 
 
7. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Prvky pasivní protipovodňové ochrany centra 
města  Strakonice“ 
Usnesení č. 841/2007 (28/8)  
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu SD/OREI/405/07 v rámci Grantového programu Ochrana 
před povodněmi, na projekt s názvem „Prvky pasivní protipovodňové ochrany centra města 
Strakonice“, mezi městem Strakonice ( příjemcem) a Jihočeským krajem ( poskytovatelem). Výše 
grantu je 1.000.000,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
8. MěÚSS: 
A/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 842/2007 (28/9)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Ladislava Křápa, paní Kateřiny Pohlotkové, pana  
Vladimíra Procházky, paní Zdeny Švecové na dobu určitou  od 1.7. do 31.8.2007  
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence  na dobu 
určitou  od 1.7. do 31.8.2007 
III. Pov ěřuje    
ředitelku MěÚSS Strakonice  podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
B/ Ubytování v AD 
Usnesení č. 843/2007 (28/15)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Petra Paška v období od 13.6.2007 do 30.9.2007 
II.  Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu od 13.6.2007 do 
30.9.2007 
III. Pov ěřuje    
ředitelku MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
9. Zápis ze 3. jednání Komise školství 
Usnesení č. 844/2007 (28/10)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 3. jednání Komise školství ze dne 31.5.2007  
II. Bere na vědomí 
inspekční zprávy ZŠ J. z Poděbrad a ZŠ a MŠ Povážská. 
 
10. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města  
Usnesení č. 845/2007 (28/12)  
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného pořádku 
a) Sobota 30. června 2007 – Pivovarská pouť – živá hudba, kapely Scéna, Nektarka, Malá 
Muzika  Pepy Nauše a další – Podskalí pod pivovarem, Podskalská ulice, 386 01 Strakonice - pořádá 
Měšťanský pivovar Strakonice, Podskalská 324, 386 01 Strakonice, od 22,00 hodin do 24,00 
hodin.  
 
11. Licenční smlouva – dokumentární film „Rekonstrukce strakonického hradu“. 
Usnesení č. 846/2007 (28/13)  
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí   
s uzavřením Licenční smlouvy mezi Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 
(nabyvatel licence) a Strakonickou televizí, s.r.o., Mírová 831, 386 01  Strakonice (autor 
audiovizuálního díla). Jedná se o licenci ke všem způsobům užití audiovizuálního díla, tj. 
dokumentární film „Rekonstrukce strakonického hradu“, a to v neomezeném rozsahu. Licence se dle 
dohody smluvních stran poskytuje bezúplatně. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
12. Úprava  počtu zaměstnanců M ěÚ a Šmidingerovy knihovny /projekty financované z fondů 
EU/ 
Usnesení č. 847/2007 (28/4)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
závazek  města Strakonice zřídit v souvislosti s projekty kofinancovanými ze strukturálních fondů EU 
9  nových  pracovních   míst 
II. Stanovuje 
a) s účinností od  1.9.2007 navýšení celkového počtu zaměstnanců obce zařazených do MěÚ 
Strakonice o 1 zaměstnance (tj. celkový schválený počet  157)  a navýšení celkového počtu 
zaměstnanců Šmidingerovy knihovny Strakonice o 1 zaměstnance (tj. celkový schválený počet 20). 
K navýšení počtu zaměstnanců obou subjektů  dochází v souvislosti s projektem  „ Metropolitní síť 
moderního města – Strakonice.net“ (SROP) 
 
b) s účinností od 1.1.2008 navýšení celkového počtu zaměstnanců obce zařazených do MěÚ 
Strakonice o 7 zaměstnanců (tj. celkový schválený počet 164). K navýšení počtu zaměstnanců dochází 
v souvislosti s projektem  „Obnova a nové využití strakonického hradu pro rozvoj cestovního ruchu na 
Strakonicku“ (SROP) 
III.  Souhlasí 
a) s provedením rozpočtového opatření  R.O. č. 44  – Navýšení prostředků na platy   na r. 2007  
v celkové výši Kč 135 000, z toho:  navýšení prostředků na platy : Kč 100 000 
                         sociální a zdravotní pojištění : Kč   35 000  
   
b) s provedením rozpočtového opatření  R.O. č.  45– Navýšení příspěvku  Šmidingerově knihovně 
Strakonice na rok 2007  v celkové  výši Kč 121 500 , z toho:  navýšení prostředků na platy : Kč 90 000 

                            sociální a zdravotní pojištění : Kč 31 500 
 

Obě rozpočtová opatření budou  kryta  splátkou půjčky  společností MAS LAG Strakonicko. 
 
13. Smlouva o příspěvku za  děti v MŠ města Strakonice – obec Přední Zborovice, Řepice   
Usnesení č. 848/2007 (28/17)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách  mezi městem Strakonice a 
obcemi Přední Zborovice, Řepice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání (poslední rok před zahájením 
povinné školní docházky – předškolák) v mateřské škole ve Strakonicích mezi městem Strakonice a 
obcemi Přední Zborovice, Řepice. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem těchto smluv. 
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14. Sdružení hasičů ČMS Strakonice – žádost o finanční příspěvek na zajištění  krajských 
soutěží dobrovolných hasičů (RO č. 61) 
Usnesení č. 849/2007 (28/18)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč na zajištění krajských soutěží dobrovolných 
hasičů konaných  na stadionu  Na Sídlišti ve Strakonicích.  RO č. 61 bude v příjmech kryto splátkou 
půjčky od Občanského sdružení LAG. 
 
15. Úprava Pravidel pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 
Usnesení č. 850/2007 (28/19)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s úpravou Pravidel pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, 
schválených RM tak, že se v části „Hrazení nákladů“- nahrazuje první věta Sazebníku tímto zněním: 
„Mzdové náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací“   –     263,- Kč/za každou započatou  
hodinu práce zaměstnance „ 
 
V části týkající se materiálových a  doručovacích  nákladů se Sazebník  nemění. 
 
16. Majetkové záležitosti 
 

1) Č.p. 220 , Vel. Náměstí /bývalý bufet Koflík/  
Usnesení č. 851/2007 (28/7)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s navýšením  náhrady škody za poškození  fasády domu čp. 219 Velké náměstí, Strakonice (usnesení 
RM č. 545/2007), o DPH  ve výši 2666,- Kč majitelce nemovitosti paní Milušce Švédové. 
 
2)  Žádost o souhlas s opravou stávající telefonní přípojky na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1320/2 v k.ú. Strakonice 
Žadatel: Libor Hlinka, Praha  
Usnesení č. 852/2007 (28/7)  
Rada města v souvislosti s opravou telefonní přípojky pro objekt na pozemku p.č. dle KN  st.211/1 
v k.ú. Strakonice na Velkém nám.  č.p. 156, Strakonice. 
I. Souhlasí 
s opravou stávající telefonní přípojky na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN  1320/2 v  
k.ú. Strakonice.   
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.  
 
3) Smlouva o vstupu na pozemky v souvislosti s akcí „Rekonstrukce mostu v km 275,804 trati 
České Velenice – Plzeň“ (u Bažantnice) 
Žadatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 8, Karlín, Prvního pluku 
367/5 
Usnesení č. 853/2007 (28/7)  
Rada města v souvislosti s akcí : „Rekonstrukce mostu v km 275,804 trati České Velenice – 
Plzeň“ 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o vstupu na pozemky v majetku města Strakonice p.č. dle KN 136/99, 136/100, 
136/3, 134/6 a 134/19, vše v k.ú Nové Strakonice,  s investorem stavby Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace. Doba pro vstupy na pozemky je od 07/2007 do 30.11.2007.  
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o vstupu na pozemky v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
136/99, 136/100, 136/3, 134/6 a 134/19, vše v k.ú Nové Strakonice,  s investorem stavby Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace. Doba pro vstupy na pozemky je od 07/2007 do 
30.11.2007.  
 
1) Výběrové  řízení na  dodavatele  stavby  „Výměna prosklené stěny   s vchodovými dveřmi  ZŠ 
Poděbradova„   
Usnesení č. 854/2007 (28/7a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s doporučením  komise a  se zadáním zakázky  „Výměna prosklené stěny s vchodovými dveřmi  ZŠ 
Poděbradova“  firmě  SALVETE s.r.o. za cenu  449 968,- Kč vč. DPH, termín plnění do 31.8.2007. 
II. Souhlasí   
s uzavřením smlouvy a pověřuje starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
                                                                                                                        
2) Stavební bytové družstvo Strakonice, sídlo Strakonice,  Heydukova 116 -  žádost o souhlas ke 
zřízení bezbariérového přístupu do domu čp. 88 v ulici Na Ohradě 
- vyhlášení záměru na pronájem 
- pronájem pozemku 
Usnesení č. 855/2007 (28/7a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 749/1 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 25 
m2 za účelem vybudování bezbariérového přístupu do domu čp. 88 v ulici Na Ohradě. 
II. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 749/1 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 25 m2 za účelem 
vybudování bezbariérového přístupu do domu čp.88 v ulici Na Ohradě, Stavebnímu bytovému 
družstvu Strakonice, Heydukova 116,  Strakonice, za cenu 100,- Kč ročně, pokud se v zákonné lhůtě 
pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce.   
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

            
3) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 137/2006 Sb. 
na „Stavební dozor investora“ a „Koordinátora bezpečnosti práce“ na stavbě „Železniční most 
na trati České Budějovice – Plzeň ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 856/2007 (28/7a)  
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 Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených 
usnesením Rady města Strakonice ze dne 11.10.2006, na vykonávání funkce „Stavební dozor 
investora“ a „Koordinátora bezpečnosti práce“ na stavbě „Železniční most na trati České Budějovice – 
Plzeň ve Strakonicích“ v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto zájemcům: 

1. VALBEK spol. s r.o., Radyňská 21, 326 00 Plzeň 
2. PRAGOPROJEKT a.s.,  Čechova 50, 370 01 České Budějovice 
3. NOVÁK&PARTNER s.r.o., Perucká 1, 120 00 Praha 2 
4. Karel Abrhám-AB Engineering, Na Roudné 31, 301 65 Plzeň 
5. Libor Boula, inženýrská a projektová kancelář, Čermákova 60/467, 301 00 Plzeň 
6. Ingem inženýrská a.s., Keřová 320/9, 301 11 Plzeň 
7. INBEST spol. s r.o., Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice 
8. Ing. Veličkin, U Cvičiště 4, 312 00 Plzeň 
9. PONTEX s.r.o., Ing. Petr Nezval, Bezová 1658, 147 14 Praha 4 
10. Ing. Josef  Hlavnička, Dílenská 7, 312 11 Plzeň 

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. Miloš Haiser 
5. člen  Ing. Oldřich Švehla 
 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník PhDr. Ivana Říhová 
2. náhradník Michal Bezpalec 
3. náhradník Mgr. Ivana Parkosová 
4. náhradník Jaromír Zeman 
5. náhradník Ing. Lukáš Srb 

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

           
4) Smlouva o provedení výluky na síti Českých drah, a.s. v souvislosti s provedením stavby 
„Železniční most na trati České Budějovice – Plzeň ve Strakonicích“  
Usnesení č. 857/2007 (28/7a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o provedení výluky na síti Českých drah, a.s. v souvislosti s provedením stavby 
„Železniční most na trati České Budějovice – Plzeň ve Strakonicích“ v mezistaničním úseku 
Strakonice – Katovice na trati Plzeň – České Budějovice denně od 9.7.2007 do 13.8.2007 v době 9.15 
– 10.50 hodin po R 794, od 11.05 – 123.20 po R 665, od 13.35 – 14.20 po Os 8009 a od 21.10 – 24.00 
hodin po R 668. Hodinová sazba za každou i započatou hodinu výluky je stanovena na 8.350,- Kč. 
Rozhodující údaj pro stanovení délky trvání výluky je zápis v Dopravním deníku.    
II. Pověřuje 
starostu města podpisem Smlouvy o provedení výluky na síti Českých drah, a.s. v souvislosti 
s provedením stavby „Železniční most na trati České Budějovice – Plzeň ve Strakonicích“.  
 
5) Železniční most na trati České Budějovice – Plzeň ve Strakonicích 
Usnesení č. 858/2007 (28/7a)  
Rada města v souvislosti s akcí „Železniční most na trati České Budějovice – Plzeň ve 
Strakonicích“ 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné sítě mezi  
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a městem Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene na pozemcích 
p.č. dle KN 601/3 a p.č. dle KN 715/3 vše v k.ú. Nové Strakonice,  uzavření smlouvy zřízení 
práva věcného břemene na pozemcích p.č. dle KN 601/3 a p.č. dle KN 715/3 vše v k.ú. Nové 
Strakonice. 
Žadatel: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3. 
Usnesení č. 859/2007 (28/7a)  
Rada města v souvislosti s akcí „Železniční most na trati České Budějovice – Plzeň ve Strakonicích“ 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene na pozemcích p.č. dle KN 
601/3 a p.č. dle KN 715/3 vše v k.ú. Nové Strakonice. Právo věcného břemene se zřizuje za účelem 
uložení podzemního vedení přeložky veřejné sítě Telefónice O2 Czech Republic, a.s. 
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II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení práva věcného břemene na pozemcích p.č. dle KN 601/3 a p.č. dle KN 
715/3 vše v k.ú. Nové Strakonice. Právo věcného břemene se zřizuje za účelem uložení podzemního 
vedení přeložky veřejné sítě Telefónice O2 Czech Republic, a.s. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
 
7) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele stavby: „Útulek pro 
nalezené a opuštěné psy, Strakonice“  
Usnesení č. 860/2007 (28/7a)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o stavu přípravy realizace stavby: „ Útulek pro nalezené a opuštěné psy, Strakonice“ 
II. Souhlasí 
s provedením elektronické podoby výzvy o veřejnou zakázku malého rozsahu s výběrem dodavatele 
stavby: „Útulek pro nalezené a opuštěné psy, Strakonice“ 
II. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru koordinaci  s městem Písek  v souvislosti s výběrem dodavatele 
předmětné stavby na základě  dohody měst Strakonice a Písek o společném postupu v oblasti výstavby 
a provozování útulku pro nalezené a opuštěné psy. 
 
8) Ukončení nájemní smlouvy  
Usnesení č. 861/2007 (28/7a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů hradního sklípku v objektu Zámku 
čp. 1 uzavřené mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (původně ČR – 
Okresním úřadem Strakonice) a   spol. Hradní sklípek spol. s.r.o., Zámek 1, Strakonice dne 26. června 
1996 ve znění dodatků č. 1 – 3,  a sice dohodou ke dni 31.8.2007. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné  dohody.  
 
9) Vyjádření k umisťování reklamních tabulí typu „A“ 
Usnesení č. 862/2007 (28/7a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umisťováním reklamního zařízení typu „A“ na území města Strakonice, kromě lokalit Velké náměstí, 
ul. Lidická (od Velkého náměstí ke křižovatce ul. Ellerova), ul. U Sv. Markéty (k mostu J. Palacha), 
ul. Podskalská, Palackého nám., kde nelze umisťovat žádné zařízení typu „A“. V ostatních případech 
lze na veřejném prostranství lze umístit pouze jedno reklamní zařízení typu „A“, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys         PhDr. Ivana  Říhová     
       starosta                                                                                       místostarostka 
 
  


