
 1

- 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 29. jednání Rady města Strakonice 

konaného 27.6.2007 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:    6 členů RM : 

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

                    členové RM: MUDr. Chod, Ing. Pavel, pí Žiláková 
        Ing. Tůma – tajemník 
 
Omluveni:  Mgr. Parkosová 
 
Program: 
 
1. MěÚSS – schválení uzavření smlouvy o příspěvku za umístění občana v domově pro seniory 

           Usnesení č. 863/2007 
2. Vyplacení finanční kompenzace 

             Usnesení č. 864/2007 
3. Uzavření dodatku ke smlouvě o auditorské a poradenské činnosti  

          Usnesení č. 865/2007 
4. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací  

           Usnesení č. 866/2007 
5. Projekt „Prvky pasivní protipovodňové ochrany centra města Strakonice – II. etapa“ –       
spolufinancování projektu z prostředků rozpočtu města 

          Usnesení č. 867/2007 
6. Granty pro oblast kultury 2007 – výsledky jednání hodnotící komise 

          Usnesení č. 868/2007 
7. Výběr firmy z předložených nabídek na realizaci zakázky „VKP Rennerovy sady – ošetření 
vzrostlých stromů“  

          Usnesení č. 869/2007 
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města 

           Usnesení č. 870/2007 
9. VŘ na pronájem pozemků za účelem umístění atrakcí LTZ v době konání  Václavské poutě 

           Usnesení č. 871/2007 
10. Převod majákové rampy 

 Usnesení č. 872/2007 
11. Rozpočtová opatření č. 57 – 60 

          Usnesení č. 873/2007 
12. Zápis ze sociální komise, příspěvek z rozpočtu města, zařazení do pořadníku na přidělení  bytu  
v DPS,  přidělení bytu v DPS 

           Usnesení č. 874/2007 
13. Majetkové záležitosti  

      Usnesení č. 875/2007 –  901/2007 
14. Zápis z 2. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice  

           Usnesení č. 902/2007 
15. ADRA den pro děti – výpůjčka sálu v MěKS 

 Usnesení č. 903/2007 
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16. Záštita nad plaveckými závody včetně soustředění pro osoby s tělesným postižením  
    (15.7. – 8.8.07)        Usnesení č. 904/2007 
 
 
 
 
Zahájení  
29. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:40 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. MěÚSS – schválení uzavření smlouvy o příspěvku za umístění občana v domově pro seniory 
Usnesení č. 863/2007 (29/2)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření smlouvy mezi městem Strakonice a obcí Štěkeň, o příspěvku  za umístění občanky  
pí Františky Vadlejchové, bytem Štěkeň, do Domova pro seniory, Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o příspěvku za umístění občana.    
 
2. Vyplacení finanční kompenzace 
Usnesení č. 864/2007 (29/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyplacením finančních prostředků ve výši 175.900,- Kč jako kompenzace ušlých příjmů za sportovní 
činnost mládeže do 18 let od 1.1.2007 do 30.6.2007 v  tělocvičnách ZŠ dle přiloženého přehledu o 
skutečně využitých hodinách:  
                                                     požadovaná kompenzace v Kč 
ZŠ Dukelská                                   52.806,--         
ZŠ F. L. Čelakovského                        25.083,-- 
ZŠ Poděbradova                          54.236,-- 
ZŠ a MŠ Povážská                              43.775,-- 
 
c e l k e m                                       175.900,-- Kč 
         
Sazba 1,- Kč za hodinu se týká mládeže do 18 let organizované ve sportovních klubech, které mají 
sídlo v katastru města Strakonice.  
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu poukázat výše uvedené finanční prostředky z položky kompenzace 
nájmů tělocvičen rozpočtu odboru školství a CR  jednotlivým základním školám. 
 
3. Uzavření dodatku ke smlouvě o auditorské a poradenské činnosti  
Usnesení č. 865/2007 (29/4)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí    
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o auditorské a poradenské činnosti uzavřené dne 4. října 2002 
mezi městem Strakonice a firmou INEKS s.r.o.,Strakonice k provádění přezkoumávání hospodaření za 
cenu 95 200,- Kč 
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem tohoto dodatku. 
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4. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací  
Usnesení č. 866/2007 (29/5)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje   
doplnění odpisových plánů dlouhodobého hmotného majetku podle předložených návrhů těchto 
příspěvkových organizací: 

- MŠ Strakonice, A.B.Svojsíka 892 
- ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 
-  STARZ Strakonice 
-  Šmidingerova knihovna, Strakonice 
-  MěÚSS Strakonice 

 
5. Projekt „Prvky pasivní protipovodňové ochrany centra města Strakonice – II. etapa“ –  
spolufinancování projektu z prostředků rozpočtu města  
Usnesení č. 867/2007 (29/9)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Akčního plánu programu rozvoje Jihočeského kraje 
– GP Ochrana před povodněmi, II. výzva pro rok 2007 – na projekt „Prvky pasivní protipovodňové 
ochrany centra města Strakonice – II. etapa“.    
II. Souhlasí 
v případě získání grantu z výše uvedeného grantového programu s vyčleněním finančních prostředků 
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2007 na spolufinancování realizace projektu 
„Prvky pasivní protipovodňové ochrany centra města Strakonice – II.etapa“. 
 
6. Granty pro oblast kultury 2007 – výsledky jednání hodnotící komise 
Usnesení č. 868/2007 (29/10)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z jednání hodnotící komise pro udělení grantů pro oblast kultury pro rok 2007 ze dne 12. června 
2007. 
II. Souhlasí 
s udělením grantu pro oblast kultury vybraným žadatelům v doporučené výši:  
Občanské sdružení Shivers, Pod Malsičkou 591, Volyně, projekt: Mladé dudy   - Kč 15 000,-- 
ZŠ a MŠ Strakonice, Povážská 263, Strakonice, projekt: Znáš své město  - Kč 20 000,-- 
Muzeum středního Pootaví, Zámek 1, Strakonice, projekt: Tvář města Strakonice v roce 640. výročí
           - Kč   6 000,-- 
Muzeum středního Pootaví, Zámek 1, Strakonice, projekt: Přiblížení nejvýznamnějších historických 
osobností, které ovlivnily vývoj města       - Kč 40 000,-- 
Nadační fond Gymnázia Strakonice, Máchova 174, Strakonice, projekt: CD Pěveckého sboru   

- Kč 25 000,-- 
Sdružení pro obnovu Řepice a okolí, Řepice 92, Strakonice, projekt: Blues ve městě  - Kč 10 000,-- 
Sdružení pro obnovu Řepice a okolí, Řepice 92, Strakonice, projekt: Strakonický malíř Antonín 
Zellerin           - Kč 14 000,-- 
Pošumavská dudácká muzika, o. s., Luční 455, Strakonice, projekt: hudební CD Nad Strakonici
           - Kč 25 000,-- 
III. Souhlasí 
s uzavřením smluv o poskytnutí grantu s jednotlivými předkladateli projektů (po předložní dokladu 
z finančního úřadu o bezdlužnosti subjektu). 
IV.  Pověřuje 
starostu podpisem příslušných smluv. 
V. Souhlasí 
s převodem zbývající částky Kč 45 000,-- na kapitolu Příspěvky na kulturu. 
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7. Výběr firmy z p ředložených nabídek na realizaci zakázky „VKP Rennerovy sady – ošetření 
vzrostlých stromů“  
Usnesení č. 869/2007 (29/12)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s doporučením komise pro otevírání a hodnocení nabídek vybrat pro realizaci zakázky „VKP 
Rennerovy sady – ošetření vzrostlých stromů“ firmou Baobab-péče o zeleň s.r.o., Únětice 3, 
Horoměřice 252 62, která uvedenou zakázku zhotoví v ceně 369 971,-Kč včetně DPH.  
II. Pověřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou. 
 
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky 
Usnesení č. 870/2007 (29/13)  
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného pořádku: 
1. července 2007 – 31. srpna 2007 – Posezení s  kytarou – živá hudba, spolek místních 
dobrovolníků – v uzavřeném prostoru Rybářské bašty „U Petličků“, Šumavská 144, 386 01 
Strakonice - pořádá Radek Zušťák,  386 01 Strakonice, v pátek a v sobotu od 22,00 hodin  do 24,00 
hodin, za podmínky konání v uzavřených prostorách restaurace. 
 
9. VŘ na pronájem pozemků za účelem umístění atrakcí LTZ v době konání  Václavské poutě 
Usnesení č. 871/2007 (29/14)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z výběrové komise na pronájem pozemků za účelem umístění atrakcí LTZ v době konání 
Václavské poutě 
II. Souhlasí 
s pronájmem pozemků - část pozemku parc.č. 97/1 o výměře 11 700 m2 a pozemku parc.č. 100/1 o 
výměře 6 624 m2   vše v k.ú. Strakonice v době konání Václavské poutě p. Tříškové Soně, 370 08  
České Budějovice za cenu 750 000,- Kč 

III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné nájemní smlouvy  
 
10. Převod majákové rampy 
Usnesení č.872/2007 (29/15)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s převodem majákové rampy z  Městské policie Strakonice k využití na hasičské vozidlo pro Sbor 
dobrovolných hasičů Modlešovice. 
 
11. Rozpočtová opatření č. 57 - 60 
Usnesení č. 873/2007 (29/8)  
Rada města po projednání 
I. Sschvaluje   
změnu rozpočtu  o: 
RO č.  57  ve výši   10 000,-  Kč 
Neinvestiční příspěvek KÚ pro STARZ na zajištění výstavy „Historie sportu  ve Strakonicích“.  
RO č.  58  ve výši   80 000,-  Kč 
Neinvestiční příspěvek KÚ na činnost dobrovolného hasičského sboru Strakonice. 
RO č.  59  ve výši  250 000,-  Kč 
Navýšení prostředků na vybudování nových parkovacích stání na sídlišti Mír. Rozpočtové opatření 
bude kryto z příspěvků na parkovací místa. (viz. Příloha č. 1) 
RO č.  60  ve výši  100 000,-  Kč 
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Navýšení rozpočtu na příspěvky organizacím se sociálním zaměřením. Rozpočtové opatření bude 
kryto z příjmů za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění. (viz. Příloha č. 2) 
II. Ukládá: 
odboru finančnímu schválené RO č. 57 - 60  provést. 
 
12. Zápis ze sociální komise, příspěvek z rozpočtu města, zařazení do pořadníku na přidělení  
bytu  v DPS,  přidělení bytu v DPS 
Usnesení č. 874/2007 (29/1)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání sociální komise 
II. Souhlasí 
s poskytnutím finančních příspěvků těmto organizacím: 
1.Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40, Strakonice 10.000,- Kč na vodu, plyn  a elektřinu pro 
stacionář  
2. Centrum pro zdravotně postižené JK, pracoviště Strakonice, Stavbařů 213, Strakonice,  
38601  30.000,- Kč  / 15.038,- Kč půjčovna pomůcek, 14.962,- Kč stacionární služby a počítačové 
kurzy/. 
3. Sdružení zdravotně postižených v ČR OV, Stavbařů 213, Strakonice 35.000,- Kč  na provozní 
náklady budovy. 
4. Občanské sdružení POLIDON, Kosmonautů 1266, Strakonice 25.000,- Kč  na úhradu nájmu a 
energií. 
5. Svaz diabetiků ČR – ÚO Strakonice 6.000,- Kč  na rehabilitační plavání a zdravotně výchovnou 
činnost. 
6. Středisko rané SPRP České Budějovice, Jizerská 4, České Budějovice 10.000,- Kč  na benzín, 
cestovné, pomůcky, hračky, literatura, pojištění a údržba služebního auta, náklady spojené 
s pořádáním akcí SRP, poštovné 
7. Občanské sdružení PREVENT – KKC,  Krátká 20, Strakonice 45.000,- Kč  na  úhradu  
nájmu a likvidaci infekčního odpadu. 
8. Sdružení pro pomoc mentálně postižených OV, Stavbařů 213, Strakonice 10.000,- Kč  na   
úhradu pronájmu budovy 
9. DYS – CENTRUM Strakonice, Občanské sdružení při ZŠ F.L.Čelakovského, Chelčického  
555, Strakonice 14.000,- Kč  na nákup softwarových programů pro nápravy  
specifických poruch učení  
10. Mateřské centrum BERUŠKA Strakonice, Bezděkovská 216, Strakonice 15.000,- Kč  na úhradu 
nájmu a odvozu domovního odpadu 
III. Souhlasí  
s přidělením bytu o velikosti 1+0 v domě s pečovatelskou službou, Jezerní 1281, Strakonice paní 
Růženě Šípové, Strakonice 
IV. Ukládá 
sociálnímu odboru provést schválené usnesení   
 
13. Majetkové záležitosti 
 
1) Soňa Přibilová, Strakonice – žádost o povolení stavební úpravy 
Usnesení č. 875/2007 (29/7)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se stavební úpravou, tedy posunutím příček u WC a sprchového koutu, čímž dojde ke zvětšení těchto 
prostor. Dále vybourání nenosné příčky mezi kuchyní a pokojem, zastavění dveří do kuchyně. Jako 
stavební materiál bude použit sádrokarton. Stavební úpravy budou provedeny na náklady nájemce. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města. V případě opuštění bytu 
nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční kompenzaci. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 
bude byt uveden do původního stavu. 
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2) Paní Lenka Čonková, žádá za pana Gejzu Čonku, Strakonice – žádost o udělení výjimky ze 
Zásad  hospodaření s byty ve vlastnictví  města Strakonice, přidělení bytové jednotky do 50 m2  
Usnesení č. 876/2007 (29/7)  
Rada města po projednání 
I.Souhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice, čl. I, bod a) – žadatel 
nemá žádné nesplněné závazky vůči městu Strakonice, schválených ZM dne 15.10.2003 a 22.6.2005 
panu Gejzovi Čonkovi, Strakonice.   
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+0 ( 43,40 m2 ), č.b. 3, II. katergorie, v 1. patře domu 
č.p. 518, Bažantnice s panem Gejzou Čonkou, Strakonice, na dobu určitou 6 měsíců. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 4 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice 
Usnesení č. 877/2007 (29/7)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 ( 36,10 m2), č.b. 4, v domě č.p. 614, ul. 
Budovatelská, Strakonice I. s paní Máriou Kudráčovou, Miloňovice. V případě nezájmu paní Márie 
Kudráčové o uzavření smlouvy o nájmu bytu, RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu 
s panem Markem Grundzou, Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Ladislav Matoušek, Strakonice – žádost  o potvrzení přechodu nájmu bytu 
Usnesení č. 878/2007 (29/7)  
Rada města po projednání 
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Ladislavu Matouškovi, Strakonice k b.j. o velikosti 2+1, 
č.b. 4 v 1. patře po Ladislavu Matouškovi. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
5) Jarmila Prančlová, Strakonice I. – oznámení o zániku společného nájmu bytu 
Usnesení č. 879/2007 (29/7)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále evidována 
Jarmila Prančlová.   
 
6) Andrea Cinádrová, Strakonice – žádost o výměnu startovacího bytu za větší  
Usnesení č. 880/2007 (29/7)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost paní Andrey Cinádrové, Strakonice.  
 
7) Uvolněná startovací b.j. 1+1, č.b. 12 v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, Strakonice II. 
Usnesení č. 881/2007 (29/7)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu startovacího bytu o velikosti 1+1, výměra bytu činí 56,20 m2, č.b. 12, 
v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, Strakonice I., s paní Vladislavou Alblovou, Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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8) Šárka Vlasáková, Strakonice – žádost o vybudování dělící příčky, popř. přidělení většího bytu 
Usnesení č. 882/2007 (29/7)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost paní Šárky Vlasákové, Strakonice o přidělení větší bytové jednotky.  
 
9) Ondřej Bartáček, Strakonice – žádost o povolení stavebních úprav v bytě 
Usnesení č. 883/2007 (29/7)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se stavební úpravou, tedy zazděním nevyužívaných vstupních dveří do bytové jednotky, ul. Ellerova 
ve Strakonicích. Jako stavební materiál bude použit Ytong. Stavební úpravy budou prováděny na 
náklady nájemce. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města. V případě 
opuštění bytu nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční kompenzaci. Nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, bude byt uveden do původního stavu. 
 
10) Šárka Vlasáková, Strakonice – žádost o vybudování dělící příčky, popř. přidělení většího 
bytu 
Usnesení č. 884/2007 (29/7)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se stavebními  úpravami v bytě o velikosti 1+0 ( výměra 57,91 m2 ),  č.b. 8, v domě č.p. 1391, ul. 
Leknínová ve Strakonicích, jehož je paní Šárka Vlasáková nájemcem.  
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
11) Jitka Jiroušková, č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice – žádost o vybudování dělící příčky  
Usnesení č. 885/2007 (29/7)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se stavebními úpravami v bytě o velikosti 1+1 ( výměra 63,91 m2), č.b. 17, v domě č.p. 1391, ul. 
Leknínová ve Strakonicích, jehož je paní Jitka Jiroušková nájemcem. 
 
12) Převod kompetencí  z Rady města na majetkový odbor 
Usnesení č. 886/2007 (29/7)  
Rada města po projednání 
I. Deleguje 
níže uvedenou kompetenci z RM na majetkový odbor: 
BEZPLATNÉ UŽÍVÁNÍ ČÁSTI POZEMK Ů V MAJETKU M ĚSTA STRAKONICE 
V SOUVISLOSTI S REKONSTRUKCÍ OBYTNÝCH DOM Ů VE STRAKONICÍCH NA DOBU 
MAX. 3 M ĚSÍCU 
- běžné případy : souhlas majetkového odboru 
 
- v nejasných případech (dle zvážení vedoucí  majetkového odboru): 
   řeší majetková komise, následně Rada města  
II. Ukládá 
majetkovému odboru předkládat vydávaná stanoviska na poradách vedení města.  
 
13) Stanislav Poláček,  Štěkeň – žádost o pronájem pozemku  
– vyhlášení záměru 
- pronájem pozemku 
Usnesení č. 887/2007 (29/7)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 171/2 v k.ú. Strakonice o výměře cca 100 m2 za 
účelem zřízení venkovního posezení pro restauraci Sokolovna v ulici Na Stráži.  
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II. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 171/2 v k.ú. Strakonice o výměře cca 100 m2 panu Stanislavu 
Poláčkovi, Štěkeň za cenu 4.000,- Kč ročně, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí 
jiný zájemce, za účelem zřízení a umístění venkovního posezení pro restauraci Sokolovna. Vzhled 
samotného „posezení“ bude určen arch. města Strakonice a odborem životního prostředí.  
Provoz letní obslužné zahrádky  bude časově omezen a to od 6:00 hod do 22:00 hod, nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a arch. města Strakonice.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 

            
14) Rengl, s.r.o., sídlo Liberec 1, Kozinova 1073/11 , PSČ 460 01 – žádost o pronájem pozemku – 
vyhlášení záměru 
Usnesení č. 888/2007 (29/7)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem níže uvedených pozemků za účelem umístění nosičů vlastních 
plakátovacích ploch. 
1) pozemek p.č. 80 v k.ú. Strakonice, ulice u Sv. Markéty   
(souhlas arch. města na dobu dočasnou – do doby než dojede k úpravám prostoru dle schváleného 
regulačního plánu)  
2) pozemek p.č. 1314/1 v k.ú. Strakonice, ulice Tržní x Palackého náměstí 
3) pozemek p.č. 636/10 v k.ú. Nové Strakonice,  ulice Písecká  x Dopravní  
(souhlas arch.města za předpokladu, že nebude umístěno v prostoru chodníku) 
4) pozemek p.č. 869 v k.ú. Nové Strakonice, ulice Bezděkovská 
5) pozemek p.č. 628/126 v k.ú. Nové Strakonice, ulice Dukelská  
II. Nesouhlasí 
 s umístěním nosičů vlastních plakátovacích ploch z uvedených  důvodů: 
1) pozemek p.č. st. 3361 v k.ú. Strakonice, ulice Na Stráži x Čelakovského – zeď budovy, která není 
ve vlastnictví města Strakonice 
2) pozemek p.č. 239/12  v k.ú. Strakonice , ulice Spojařů x Mládežnická – pozemek již pronajat 
3) pozemek p.č.st. 3415 v k.ú. Strakonice, ulice Spojařů x Mládežnická – zeď budovy, která není ve 
vlastnictví města Strakonice 
4) pozemek p.č. 419/2 v k.ú. Strakonice , ulice Mikoláše Alše x Zvolenská – pozemek již pronajat  
 
15) Povodí Vltavy, státní podnik, sídlo Praha 5, Holečkova 8,  PSČ 150 24 – žádost o vyjádření 
ke stavbě – úprava levobřežní zdi 
Usnesení č. 889/2007 (29/7)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se stavbou : „Otava, Strakonice – úprava levobřežní zdi ř. km. 54,132 – 54,640“, dle předložené 
projektové dokumentace.  
Investorem akce je Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a arch. města Strakonice.  
 
16) Ing. Neumitka, Strakonice  – žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu 
řízení  
Usnesení č. 890/2007 (29/7)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s akcí : Obchodní centrum Strakonice, dle předložené projektové dokumentace.  
Investor akce: Sallerova výstavba Objekt IV., s.r.o. 
Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice 
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17) Smlouva o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě a právu věcného břemene na stavbu : 
,,Strakonice , V.O. – osvětlení přechodů pro chodce – ul. Podsrpenská“  
Usnesení č. 891/2007 (29/7)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě a právu věcného břemene na stavbu : 
,,Strakonice , V.O. – osvětlení přechodů pro chodce – ul. Podsrpenská“s Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR . 
II.Souhlasí 
se zaplacením jednorázové finanční náhrady za zřízení věcného břemene ve výši  4 760 ,- Kč včetně 
DPH , se splatností do 21 dní od podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 

           
18) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Veřejné osvětlení přechodů pro chodce - křižovatky u 
Nemocnice a u Hvězdy“ 
Usnesení č. 892/2007 (29/7)  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Veřejné osvětlení přechodů pro chodce - 
křižovatky u Nemocnice a u Hvězdy“  
za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
1. UNIELEKTRO, s. r. o.,  Strakonice, Radošovice149, 386 01 Strakonice 
2. ELEKTROSTAV, s. r. o., Strakonice, Písecká 283, 386 01 Strakonice 
3. ELSTAV,  v. o. s.,  Strakonice, Hradební 329, 386 01, Strakonice  
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na realizaci stavby: „Veřejné osvětlení přechodů pro 
chodce - křižovatky u Nemocnice a u Hvězdy“ 
III. Jmenuje 
členy a předsedu hodnotící komise ve složení: 

1. předseda  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen  Ing. Lukáš Srb 
4. člen Ing. Miloš Haiser 
5. člen Michal Bezpalec 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Karel Vlasák 
2. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
3. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
4. náhradník Jaroslav Houska 
5. náhradník Ing. Oldřich Švehla 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkovému zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 

                                                                                                           
19) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Veřejné osvětlení ul. Zvolenská“ 
Usnesení č. 893/2007 (29/7)  
Rada města v souvislosti s realizací stavby „Veřejné osvětlení ul. Zvolenská“ 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Veřejné osvětlení ul. Zvolenská“ 
za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
1. UNIELEKTRO, s. r. o.,  Strakonice, Radošovice149, 386 01 Strakonice 
2. ELEKTROSTAV, s. r. o., Strakonice, Písecká 283, 386 01 Strakonice 
3. ELSTAV,  v. o. s.,  Strakonice, Hradební 329, 386 01, Strakonice  
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II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na realizaci stavby: „Veřejné osvětlení ul. 
Zvolenská“ 
III. Jmenuje 
členy a předsedu hodnotící komise ve složení: 

1. předseda  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen  Ing. Lukáš Srb 
4. člen Ing. Miloš Haiser 
5. člen Michal Bezpalec 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Karel Vlasák 
2. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
3. náhradník Ing. Tatiana Šamánková 
4. náhradník Jaroslav Houska 
5. náhradník Ing. Oldřich Švehla 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkovému zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
                                                                                                                 
20) Výběrové řízení na dodavatele díla : „Vyregulování otopné soustavy ZŠ Jezerní “ 
Usnesení č. 894/2007 (29/7)  
Rada města v souvislosti s realizací díla  „Vyregulování otopné soustavy ZŠ Jezerní“ 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Vyregulování otopné soustavy ZŠ Jezerní“ za 
podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
1.  Topení , voda,plyn Petr Novotný , Stavbařů 204 , Strakonice 386 01 
2.  Instalatérské a topenářské , Aleš Hromek   Na  Ohradě 520 , 386 01 Strakonice 
3.  Vodoinstalatérství , Topenářství Koutenský Roman , Čejetice 104 386 01  
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s přihlášením neomezeného 
počtu uchazečů pro podání nabídky na realizaci stavby: „Vyregulování otopné soustavy ZŠ Jezerní“. 
III. Jmenuje 
členy a předsedu hodnotící komise ve složení: 

1. předseda  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen  Ing. Lukáš Srb 
4. člen Ing. Miloš Haiser 
5. člen Michal Bezpalec 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Karel Vlasák 
2. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
3. náhradník Ing. Tatiana Šamánková 
4. náhradník Jaroslav Houska 
5. náhradník Ing. Oldřich Švehla 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkovému zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
     
1) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 026 v domě č.p. 988, ul. Ellerova, Strakonice I 
Usnesení č. 895/2007 (29/7a)  
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit informaci o volné bytové jednotce č. 26, č.p. 988, ul. Ellerova ve 
Strakonicích o velikosti 1+1 ( výměra b.j. 54,30 m2 ) na úřední desce a ve Zpravodaji města 
Strakonice. 
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2) Uvolněná BBJ  1+1, č.b. A15 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice I 
Usnesení č. 896/2007 (29/7a)  
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit informaci o volně upravitelné bezbariérové bytové jednotce č. A15, 
č.p. 805, ul. Zvolenská ve Strakonicích o velikosti 1+1 ( výměra b.j. 79,86 m2 ) na úřední desce a ve 
Zpravodaji města Strakonice. 
 
3) Nájemci bytových jednotek, ul. Dukelská, č.p. 411,412, Strakonice – žádost o povolení 
instalace domácích telefonů, včetně osazení elektrického vrátného do vchodových dveří  
Usnesení č. 897/2007 (29/7a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s instalací domácích telefonů u nájemníků bytových jednotek v ul. Dukelská, č.p. 411, 412 ve 
Strakonicích, včetně osazení elektrického vrátného do vchodových dveří bytového domu. Instalace 
předmětného zařízení proběhne na náklady nájemců bytových jednotek.  
V případě opuštění bytu nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční kompenzaci. Nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak, bude byt uveden do původního stavu. Tento souhlas nenahrazuje souhlas 
stavebního úřadu a architekta města. 
 
4) Výběrové řízení  na akci  „Hrad Strakonice , SO 13 , stavební úpravy pro zázemí správce  
hradu “  
Usnesení č. 898/2007 (29/7a)  
Rada města v souvislosti s realizací stavby „Hrad Strakonice, SO 13 ,stavební úpravy pro zázemí 
správce  hradu “  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Hrad Strakonice, SO 13 ,stavební úpravy pro 
zázemí správce  hradu “, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
 PROTOM  Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice  

1. Jihospol, Jihočeská obchodní a stavební spol. s r.o., Písecká ul., Strakonice  
2. STAVEBNÍ SPOLEČNOST  H a T, spol. s r.o., Komenského 373, Strakonice 
3. SALVETE spol. s r.o., Písecká ul., Strakonice 
4. VKS stavební s.r.o. , Na Dubovci 140, Strakonice 
5. PRIMA akciová společnost, Písecká ulice  Strakonice,  
6.  ZNAKON, a.s., Sousedovice 44,  Strakonice 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s přihlášením neomezeného 
počtu uchazečů pro podání nabídky na realizaci stavby: „Hrad Strakonice, SO 13, stavební úpravy pro 
zázemí správce  hradu “. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1.   předseda  PhDr. Ivana Říhová 
2.   člen  Ing. Oldřich  Švehla  
3.   člen  Jaroslav Houska 
4.   člen  Ing. Lukáš Srb  
5.   člen  Ing. Jana Narovcová  

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Karel Vlasák 
2.   náhradník Ing. Miloš Haiser 
3.   náhradník Michal Bezpalec 
4.   náhradník Ing. Jaromír Zeman  
5.   náhradník Ing. Tatiana Šamanková 

IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
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5) Pronájem garáže v areálu bývalé SÚS Strakonice 
Usnesení č. 899/2007 (29/7a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s pronájmem garáže o výměře 55,23 m2, v části „B“ objektu  čp. 772 ul. Poděbradova  ve Strakonicích 
panu Václavu Kovářovi, Osek, okres Strakonice za účelem garážování vozidla, za nájemné ve výši 
12.500,- Kč/ročně, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
6) Veřejná zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách na 
dodavatele stavby „Strakonice – prvky pasivní protipovodňové ochrany centra“ 
Usnesení č. 900/2007 (29/7a)  
Rada města v souvislosti s realizací stavby „Strakonice – prvky pasivní protipovodňové ochrany 
centra“ 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Strakonice – prvky pasivní protipovodňové 
ochrany centra“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 

1. STAVEBNÍ SPOLEČNOST  H a T, spol. s r.o., Komenského 373, Strakonice 
2. PROTOM  Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice  
3. ZNAKON, a.s., Sousedovice 44,  Strakonice 
4. VKS stavební s.r.o. , Na Dubovci 140, Strakonice 
5. Jihospol, Jihočeská obchodní a stavební spol. s r.o., Písecká ul., Strakonice  

přičemž jediným hodnotícím kritériem bude nabídková cena 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s přihlášením neomezeného 
počtu uchazečů pro podání nabídky na realizaci stavby: „Strakonice – prvky pasivní protipovodňové 
ochrany centra“. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  Ing. Jana Narovcová 
2. člen  Ing. Miloš Haiser  
3. člen Ing.Eva Předotová 
4. člen Ing. Karel Vlasák  
5. člen Václav Šrámek 

náhradníky členů komise  pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
2. náhradník Marie Žiláková  
3. náhradník Ing. Martin Škoda 
4. náhradník Michal Bezpalec 
5. náhradník PhDr. Ivana Říhová  

IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
9) Sallerova  výstavba, spol. s r.o., sídlo Obchodní zóna 266,  Otvice 431 11 –  pronájem pozemku 
Usnesení č. 901/2007 (29/7a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s revokací usnesení RM číslo 643/2006 ze dne 12.7.2006 a usnesení číslo 162/2006 ze dne 20.12.2006, 
II. Souhlasí 
s doplnění usnesení RM číslo 524/2006 ze dne 14.6.2006 o následující: 
parkoviště umístěné na pozemcích p.č. 384/8 a na pozemku p.č. 380/10 v k.ú. Strakonice, bude po 
dobu otevírací doby sloužit pro zákazníky Penny marketu, přičemž doba parkování nepřesáhne 2 
hodiny.  Mimo otevírací dobu bude parkoviště sloužit veřejnosti neomezeně.   
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14. Zápis z 2. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice  
Usnesení č. 902/2007 (29/6)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí   
zápis z 2. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice.  
II. Souhlasí 
s navázáním spolupráce s Fakultou architektury ČVUT Praha v souvislosti s realizací projektu „Řešení 
bývalého areálu Správy a údržby silnic Strakonice“ 
III. Ukládá 
odboru rozvoje oslovit Fakultu architektury ČVUT Praha v uvedené záležitosti  
 
15 . ADRA den pro děti – výpůjčka sálu v MěKS 
Usnesení č. 903/2007   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s výpůjčkou malého sálku v MěKS,  dne 9. září 2007 od 16:00 do 17:00 hodin, pro dětské představení 
na zakončení ADRA dne pro děti. 
 
16. Záštita nad plaveckými závody včetně soustředění pro osoby s tělesným postižením  
 (15.7. – 8.8.07)        
Usnesení č. 904/2007   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s převzetím záštity starostou města nad 16. ročníkem třítýdenního plavecko-pobytového soustředění, 
včetně seriálu závodů, pro osoby s tělesným postižením, pořádaného od 15.7. – 4.8.2007  ve 
Strakonicích, v plaveckém areálu Na Křemelce.  
II. Souhlasí 
s poskytnutím  3 kusů pohárů v celkové hodnotě do 2000,-Kč. 
 
 
 
 
 
 
  
 
Ing. Pavel Vondrys                             Ing. Karel Vlasák     
       starosta              místostarosta 
                                                                                           
 
 
 
 
  


