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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 31. jednání Rady města Strakonice 

konaného 18.7.2007 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:    7 členů RM : 

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

                    členové RM: MUDr. Chod, Mgr. Parkosová, Ing. Pavel, pí Žiláková 
        Ing. Tůma – tajemník 
 
Program: 
 
1.Projekt „Oprava požární techniky a nákup ochranných pomůcek pro členy zásahové jednotky SDH  
   obce Strakonice“ – spolufinancování  z prostředků  města  

 Usnesení č. 928/2007 
2. MěÚSS - prodloužení ubytování v Azylovém domě 

 Usnesení č. 929/2007 
3. MěÚSS – přehled veřejných zakázek zadávaných přímo za II. Q 2007 

 Usnesení č. 930/2007 
4. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města  

 Usnesení č. 931/2007 
5. Odměna ředitelky MŠ U Parku 

 Usnesení č. 932/2007 
6. Příspěvek na pronájem sálu v MěKS 

 Usnesení č. 933/2007 
7. Majetkové záležitosti 

      Usnesení č. 934/2007 –  950/2007 
8. Komise pro sport 

Usnesení č. 951/2007 
9. Příspěvek na reciproční výměnu – Gymnázium Strakonice 

 Usnesení č. 952/2007 
10. Rozpočtová opatření    

 Usnesení č. 953/2007 
11. Užití znaku města – Velká turistická encyklopedie Jihočeského kraje 

 Usnesení č. 954/2007 
12. Vyhodnocení  zakázky na zakoupení 2 ks barevných kopírovacích strojů formátu A3 

 Usnesení č. 955/2007 
13. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací  

 Usnesení č. 956/2007 
14. Užití znaku města – příležitostná dopisnice, fa PRESSFIL Plzeň s.r.o. 

 Usnesení č. 957/2007 
15.Výzva na veřejnou zakázku  –„Sadovnické úpravy-Cyklostezka Katovická, Strakonice“  

 Usnesení č. 958/2007 
16. Dohoda se  společností UPC ČR, a.s.- změna podmínek vysílání infokanálu města 

Usnesení č. 959/2007 
17. Poskytnutí finančního příspěvku – Aeroklub o.s. Strakonice 

 Usnesení č. 960/2007 
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Zahájení  
31. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:40 hodin. Pan starosta 
zkonstatoval, že je přítomno 6 členů RM, tudíž, že je usnášeníschopná. Úvodem RM projednala 
předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
1. Projekt „Oprava požární techniky a nákup ochranných pomůcek pro členy zásahové jednotky 
SDH obce Strakonice“ – spolufinancování projektu z  rozpočtu města  
Usnesení č. 928/2007 (31/16)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s podáním žádosti o grant z Grantového programu AP PRK Jihočeského kraje – GP Na podporu 
jednotek SDH obcí Jihočeského kraje, I. výzva pro rok 2007, opatření č. 2 – Neinvestiční dotace na 
opravu a udržování stávajících požárních zbrojnic a nákup materiálního vybavení souvisejícího 
s činností jednotek SDH – na projekt „Oprava požární techniky a nákup ochranných pomůcek pro 
členy zásahové jednotky SDH obce Strakonice“.    
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 
„Oprava požární techniky a nákup ochranných pomůcek pro členy zásahové jednotky SDH“. 
 
2. MěÚSS - prodloužení ubytování v Azylovém domě 
Usnesení č. 929/2007 (31/15)  
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 1.8. do 30.9.2007  
II.  Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence  na dobu 
určitou  od 1.8. do 30.9.2007 
III. Pov ěřuje    
ředitelku MěÚSS Strakonice  podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence 
 
3. MěÚSS – přehled veřejných zakázek zadávaných přímo za II. Q 2007 
Usnesení č. 930/2007 (31/17)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený přehled veřejných zakázek zadávaných přímo MěÚSSem za II. Q 2007 

 
4. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města  
Usnesení č. 931/2007 (31/18)  
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného pořádku 
a) 28. července 2007 – romská zábava - živá hudba – pořádá Milan Janus, Strakonice v restauraci 
Pod košatou lípou 22,00 hodin do 2,00 hodin následujícího dne. 
b) 27. července 2007 – diskotéka – reprodukovaná hudba – pořádá pořádá Milan Janus, Strakonice 
v restauraci Pod košatou lípou od 22,00 hodin do 2,00 hodin následujícího dne. 
 
5. Odměna ředitelky MŠ U Parku 
Usnesení č. 932/2007   
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
udělení odměny ředitelce MŠ U Parku k ocenění pracovních zásluh při prvním skončení pracovního 
poměru po nabytí nároku na starobní důchod. 
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6. Příspěvek na pronájem sálu v MěKS 
Usnesení č. 933/2007 (31/5)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši 2.760,- Kč Speciální základní a mateřské škole Strakonice, pro součást 
Speciální základní škola, na pronájem sálu v MěKS. 
 
7. Majetkové záležitosti 
 
1) Žádost  Ing. Ivana Hrdličky o změnu  podmínek nájemní smlouvy (změna usn. RM č. 
281/2007 ze dne 31.1.2007) 
Usnesení č. 934/2007 (31/4)  
Rada města po projednání 
I. Trvá  
na podmínkách nájemní smlouvy schválených v usnesení RM č. 281/2007 ze dne 31.1.2007. 
II. Souhlasí 
s tím, že v případě že Ing. Hrdlička neuzavře do 31.7.2007 nájemní smlouvu dle podmínek usnesení 
RM č. 281/2007 ze dne 31.1.2007, užívané nebytové prostory a část pozemku st.p.č. 800/2 v objektu 
Poděbradova 772 ve Strakonicích, neprodleně vyklidí s tím, že závazky vůči městu za uplynulé období 
trvají. 
 
2) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 07-223 uzavřené se společností OHL ŽS, a.s. na realizaci 
stavby „Železniční most na trati České Budějovice – Plzeň ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 935/2007 (31/4)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 07-223 na realizaci stavby „Železniční most na trati 
České Budějovice – Plzeň ve Strakonicích“ uzavřené dne 28.6.2007 mezi městem Strakonice a 
společností OHL  ŽS, a.s., Burešova  938/17, 660  02  Brno – střed, IČ : 46342796, přičemž 
předmětem tohoto dodatku je doplnění čl. XVI. odst. 4 písm. c) smlouvy tak, že za objednatele je 
oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla rovněž  TDI Ing. Josef  Hlavnička, Dílenská 7, 
312 11 Plzeň. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  
 
3) Smlouva o provedení výluky na síti Českých drah, a.s. v souvislosti s realizací stavby 
„Železniční most na trati České Budějovice – Plzeň ve Strakonicích“  
Usnesení č. 936/2007 (31/4)  
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, přičemž výluka bude nepřetržitě od 9.30 
hodin dne 14.8. 2007 do 5.00 hodin dne 3.9. 2007 a výluka pro dokončovací práce ve dnech 2./3. a 
3./4. 10. 2007 od 21.20 hodin do 4.50 hodin. Hodinová sazba za každou i započatou hodinu výluky je 
stanovena na částku 7.010,- Kč. Rozhodující údaj pro stanovení délky trvání výluky je zápis 
v Dopravním deníku.    
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
1) Zveřejnění záměru na pronájem  
Usnesení č. 937/2007 (31/4a)  
Rada města po projednání 
Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem části střechy a části prostorů (chodby) bytových domů čp. 204, 
205, 206 v ul. Stavbařů  a bytových domů čp. 76, 77, 78 v ul. Bezděkovská ve Strakonicích  za účelem 
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umístění technologie pro připojení k bezdrátové síti internet (antén a rozvodných skříní datového 
rozvaděče). 
         
2) Žádost ak. mal. Jiřího Kubelky,  Strakonice  
Usnesení č. 938/2007 (31/4a)  
Rada města po projednání 
I. Trvá  
na dodržení podmínek smlouvy o nájmu nebytových prostor ( domku u západní brány na III. hradním 
nádvoří objektu Zámku čp. 1) uzavřené mezi ak.mal.  Jiřím  Kubelkou a městem Strakonice 1.7.1997. 

            
3) Výběrové řízení  na dodavatele díla  „Vyregulování otopné soustavy ZŠ Jezerní “ 
Usnesení č. 939/2007 (31/4a)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
vyhodnocení  výběrového řízení na dílo „Vyregulování otopné soustavy ZŠ Jezerní“. 
II. Souhlasí   
s uzavřením smlouvy na dílo „Vyregulování otopné soustavy ZŠ Jezerní“ s firmou   
Aleš Hromek vodoinstalatérství, Na Ohradě 520, 386 01  Strakonice, za  cenu  630 254,- Kč  včetně  
DPH.                                                     
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
4) Výběrové řízení   na dodavatele stavby ,,Veřejné osvětlení ul. Zvolenská“ 
Usnesení č. 940/2007 (31/4a)  
Rada města po projednání 
I.Schvaluje  
vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby  ,,Veřejné osvětlení ul. Zvolenská“. 
II. Souhlasí   
s uzavřením smlouvy  na stavbu ,,Veřejné osvětlení ul. Zvolenská“ 
s firmou  UNIELEKTRO  Strakonice s.r.o., Radošovice 149, 386 01 Strakonice, za cenu  461.874,- Kč 
včetně DPH. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.                                                  
 
5) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele stavby: „Útulek pro 
opuštěné a nalezené psy, Strakonice“ – revokace usnesení RM č. 912/2007 (30/1a) 
Usnesení č.941/2007 (31/4a)  
Rada města po projednání na základě dohody měst Strakonice a Písek o společném postupu v oblasti 
výstavby a provozování útulku pro nalezené a opuštěné psy. 
I.Revokuje  
usnesení RM č. 912/2007 
II. Souhlasí 
s provedením elektronické podoby výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu s výběrem dodavatele 
stavby: „Útulek pro nalezené a opuštěné psy, Strakonice“ 
 
III. Rozhodla 
zaslat výzvu a podmínky veřejné zakázky malého rozsahu těmto zájemcům 

1. JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.. Písecká 893, 386 01 Strakonice 
2. PRIMA, a.s. Raisova 1004, 386 01 Strakonice 
3. Stavební společnost H & T, spol. s r.o., Komenského 373, 386 01  Strakonice II  
4. KOČÍ, a.s. K Lipám 132,  397 01 Písek 
5. Casta, a.s. Pražská 467, 397 01 Písek 
6. Casta Invest, a.s. Pražská 326, 397 01 Písek 

Zveřejnit výzvu na zakázku a podmínky veřejné zakázky malého rozsahu k podání nabídky na www 
stránkách MěÚ Strakonice  s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů. 
IV. Rozhodla 
že jediným základním hodnotícím kritériem podané nabídky je výše nabídkové ceny včetně DPH.  
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V. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jan Tůma 
3. člen  Ing. Lukáš Srb 
4. člen. Mgr. Hana Rambousová 
5. člen  Ing. Miloslav Šatra  
6. člen  Ing. Roman Svoboda 
 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing.  Karel Vlasák 
2. náhradník Ing.  Jana Narovcová 
3. náhradník Ing. arch. Slámová 
4. náhradník p.  Miroslav Lojík  
5. náhradník Ing. Miroslav Kepka  

VI. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru města zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání 
nabídky a dále 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. 
 
6) Žádost o souhlas s uložením nové kabelové přípojky NN 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 v majetku paní Radky 
Raffelové, Na Opyši 192/8, 119 00 Praha 1. 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice  
V zastoupení: UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 149, 386 01v Strakonice 
Usnesení č. 942/2007 (31/4a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením 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. 

 
7) Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemku ve vlastnictví  města p.č. dle KN 1285/1 v k.ú. 
Strakonice  v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Strakonice, Hradeckého – rozšíření 
sítě NN“ .                                      
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice  
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katovická 175/I, 386 01 Strakonice – 
projektová kancelář elektro.  
Usnesení č. 943/2007 (31/4a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemku ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 1285/1 v k.ú. 
Strakonice, v souvislosti se  stavbou „Strakonice, Hradeckého – rozšíření sítě NN“, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

    
8) Veřejná zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb.,O veřejných zakázkách na 
realizaci stavby „Strakonice – prvky pasivní protipovodňové ochrany centra“ 
Usnesení č. 944/2007 (31/4a)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
vyhodnocení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavby: „Strakonice – 
prvky pasivní protipovodňové ochrany centra“ 
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Pořadí firem a cena včetně DPH: 
1. VKS stavební s.r.o. , Na Dubovci 140, Strakonice,  cena  včetně DPH: 1 768 868,- Kč. 
2. STAVEBNÍ SPOLEČNOST  H a T, spol. s r.o., Komenského 373, Strakonice,  cena  včetně 

DPH: 1 914 911,- Kč. 
3. ZNAKON, a.s., Sousedovice 44,  Strakonice,  cena  včetně DPH: 2 077 247,34 Kč. 
4. PROTOM  Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, cena  včetně DPH:  
 2 209 351,- Kč. 
5. Jihospol, Jihočeská obchodní a stavební spol. s r.o., Písecká ul., Strakonice  
 cena  včetně DPH: 2 251 027,- Kč 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou   VKS stavební s.r.o. , Na Dubovci 140, Strakonice,  na 
zhotovení stavby „Strakonice – prvky pasivní protipovodňové ochrany centra“, za cenu   1 768 868,-  
Kč včetně DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
9) Žádost o souhlas s uložením teplovodní přípojky  na pozemku  v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 574/6 v k.ú. Strakonice  a pozemku ve spoluvlastnictví města Strakonice (1176/4133)  
p.č. dle KN st. 755 v k.ú. Strakonice v souvislosti s přípravou stavby „Výměníková stanice a 
topné rozvody – ul. Prof. A. B. Svojsíka , Strakonice“.  
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59,   
386 43 Strakonice. 
V zastoupení : TENZA, a.s., Svatopetrská 7, 617 00 Brno. 
Usnesení č. 945/2007 (31/4a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s napojením teplovodní přípojky v domovní výměníkové stanici  v objektu č.p. 580 v ul. Svatopluka 
Čecha  ve Strakonicích na pozemku ve spoluvlastnictví města Strakonice (1176/4133)  p.č. dle KN st. 
755 v k.ú. Strakonice. 
II. Souhlasí 
s  uložením teplovodní přípojky na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 574/6 v k.ú. 
Strakonice  a pozemku ve spoluvlastnictví města Strakonice  (1176/4133)  p.č. dle KN st. 755 v k.ú. 
Strakonice v souvislosti s přípravou stavby „Výměníková stanice a topné rozvody – ul. Prof. A. B. 
Svojsíka , Strakonice“, dle sazebníku. 
III. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 
10) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Na Hrázi p.č. dle KN 1332/1 přes pozemek 
p.č. dle KN 1330 vše v k.ú Dražejov u Strakonice vše v majetku města Strakonice na pozemek 
p.č. dle KN 1220 v k.ú. Dražejov u Strakonic v majetku žadatele z důvodu uvažované 
novostavby rodinného domu na pozemku p.č. dle KN 1220 v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
Žadatel: Václav Dvořák, Nový Dražejov, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 946/2007 (31/4a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace p.č. dle KN 1332/1 přes pozemek p.č. dle KN 1330 vše v k.ú 
Dražejov u Strakonic vše v majetku města Strakonice na pozemek p.č. dle KN 1220  v k.ú. Dražejov u 
Strakonic v majetku žadatele.  
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských 
sítí.  
 
11) Žádost o souhlas s uložením kanalizační,  vodovodní a plynové přípojky do pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1330 v  k.ú. Dražejov u Strakonic z důvodu uvažované 
novostavby rodinného domu na pozemku p.č. dle KN 1220 v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
Žadatel: Václav Dvořák, Nový Dražejov, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 947/2007 (31/4a)  
Rada města v souvislosti  se zřízením kanalizační, vodovodní a plynové přípojky  pro připojení 
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novostavby rodinného domu na pozemku p.č.1220 ve vlastnictví žadatele v k.ú. Dražejov u Strakonic.  
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační, vodovodní a plynové přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 1330  k.ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
           
12) Žádost o umístění  optických rozvodů na objekty ve vlastnictví  města Strakonice. 
Žadatel: IPEX a.s.,  Široká 37, 370 01 České Budějovice. 
Usnesení č. 948/2007 (31/4a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s umístěním optických rozvodů na bytový dům v ul. Bezděkovská č.p. 73 – 75, bytový dům v ul. 
Bezděkovská č.p. 60 – 61, 44,  bytový dům v ul. Bezděkovská č.p. 76,77,78 , na objekt MŠ Holečkova 
a na 3 sloupy veřejného osvětlení v ul. Holečkova vše  ve vlastnictví města Strakonice. 
 
13) Žádost o umístění  zařízení veřejné komunikační sítě na pozemku v majetku města 
Strakonice. p.č. dle KN 112/1 v k.ú. Strakonice 
Žadatel: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3. 
Usnesení č. 949/2007 (31/4a) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s umístěním zařízení veřejné komunikační sítě  na pozemku v majetku města Strakonice p.č dle KN 
112/1 v k.ú. Strakonice 
           
14) Rekonstrukce kina OKO  
Usnesení č. 950/2007 (31/4a) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí   
informaci ohledně  soudního sporu  Aldast s.r.o. Strakonice IČ: 45023140  -   město Strakonice 
II.  Souhlasí 
s tím, aby ve věci bylo dále jednáno s firmou Aldast s.r.o. Strakonice 
III. Pov ěřuje  
starostu jednáním 
IV. Souhlasí  
v případě, že nedojde k dohodě s firmou Aldast s.r.o. Strakonice a soudní řízení bude pokračovat, se  
zadáním znaleckého posudku k prokázání nároku města 
 
8. Komise pro sport 
Usnesení č. 951/2007 (31/6)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 6. jednání komise pro sport ze dne 26. 6. 2007.  
II. Souhlasí 
s vyplacením finančního příspěvku ve výši 1.000,-- Kč Junáku – svazu skautů a skautek, středisku 
Švanda Dudák Strakonice, na uspořádání Svojsíkova závodu dne 19. 5. 2007 na skautské základně 
v Novosedlech. 
III. Nesouhlasí  
s vyplacením finančního příspěvku Junáku – svazu skautů a skautek, středisku Švanda Dudák,  
na uspořádání Dětského dne pro mateřské školy ze Strakonic. 
IV. Souhlasí 
s vyplacením finančního příspěvku ve výši 1.000,-- Kč TJ ČZ Pospol Strakonice – nohejbalovému 
oddílu na zorganizování turnaje trojic v nohejbale dne 16. 6. 2007 ve Strakonicích v Habeši. 
V. Nesouhlasí 
s vyplacením finančního příspěvku TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na uspořádání letního 
sportovního táboru pro nejmenší házenkáře v rekreačním zařízení Benešova Hora – Stachy ve dnech 
21. 7. – 28. 7. 2007.  
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VI. Nesouhlasí 
s vyplacením finančního příspěvku TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na upořádání letního 
sportovního táboru pro mladší a starší žáky ve věku 12 – 15 let v rekreačním zařízení Krašlovický 
mlýn ve dnech 12. 8. – 16. 8. 2007. 
VII. Nesouhlasí 
s vyplacením finančního příspěvku Občanskému sdružení Terne Benga na registraci žáků a zajištění 
ubytování pro 20 dětí při prázdninovém pobytu (táboru). 
VIII. Souhlasí 
s vyplacením finančního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč Josefu Veselému na reprezentaci města 
Strakonice v roce 2007.   
 
9. Příspěvek na reciproční výměnu – Gymnázium Strakonice 
Usnesení č. 952/2007 (31/7)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s navýšením příspěvku na reciproční výměnu studentů Gymnázia Strakonice o Kč 5 000,-- - příspěvek 
bude použit na zajištění účasti studentů na mezinárodním workcampu v partnerském městě Bad 
Salzungen. 
 
10. Rozpočtová opatření    
Usnesení č. 953/2007 (31/8)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje   
změnu rozpočtu  o: 
RO č.  62  ve výši   573 535,-  Kč 
Dotace KÚ na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost 
hradí stát – za  I. čtvrtletí 2007. 
RO č.  63  ve výši   77 754,-  Kč 
Dotace KÚ na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov. 
RO č.  64  ve výši  120 000,-  Kč 
Grant KÚ na rozšíření nabídky informačních a propagačních materiálů Městského informačního 
centra Strakonice. 
RO č.  65  ve výši  35 000,-  Kč 
Neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu pro Šmidingerovu knihovnu z programu  „Veřejné 
informační služby knihoven na rok 2007 – VISK 3“. 
RO č.  66  ve výši  10 900,-  Kč 
Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu pro Základní školu Dukelská na realizaci projektu 
„Jak nebýt outsiderem ani agresorem“. 
RO č.  67  ve výši  16 000,-  Kč 
Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu pro Šmidingerovu knihovnu na realizaci projektů 
z programu Knihovna 21. století: „Literární a výtvarná soutěž o cenu prof. Ant. Voráčka“ (9 000,- Kč) 
a „Ekoporadna Krasec“ (7 000,- Kč). 
RO č.  68  ve výši  1 300 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „Cyklostezka a chodník Podskalí“, která je již dokončena a dojde 
k úspoře fin. prostředků,  na dofinancování dokončené akce „Komunikace Vodárenská“. (viz. Příloha) 
RO č.  69  ve výši  4 750 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „Hajská – úpravna vody“, která se nebude v roce 2007 realizovat, 
na akce:  dofinancování dokončené akce komunikace Vodárenská 2 500 000,- Kč  

  projekt komunikace průmyslové zóny na Jelence     950 000,- Kč 
  projekt komunikace Spojařů        250 000,- Kč 
  projekt komunikace Na Ohradě       450 000,- Kč 
projekt komunikace Pod Hájovnou       400 000,- Kč  
sjezdy Starý Dražejov         200 000,- Kč 

(viz. Příloha) 
RO č.  70  ve výši  4 000 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „Vodovod - Hajská “ , která se nebude v roce 2007 realizovat, na 
akce: dofinancování dokončené akce chodník ZŠ Povážská     140 000,- Kč 
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parkoviště Mír                                                                       500 000,- Kč 
projekt parkoviště Hradeckého         100 000,- Kč 
projekt Prodloužení chodníku Podsrp          100 000,- Kč 
památník židovské komunity           200 000,- Kč  
zábradlí u kostela sv. Markéty           30 000,- Kč 
komunikace – opravy, investice    2   930 000,-Kč   

(viz. Příloha) 
II. Ukládá: 
odboru finančnímu schválené RO č. 62 - 70  provést. 
 
11. Užití znaku města – Velká turistická encyklopedie Jihočeského kraje 
Usnesení č. 954/2007 (31/9)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s užitím znaku města Strakonice firmou Soukup a David, Nakladatelství a vydavatelství, spol. s r.o., 
Bělohorská 237, 169 00  Praha 6, v připravované knize Velká turistická encyklopedie Jihočeského 
kraje.  
 
12. Vyhodnocení  zakázky na zakoupení 2 ks barevných kopírovacích strojů formátu A3 
Usnesení č. 955/2007 (31/10)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
vyhodnocení zakázky. 
II. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy  s firmou Bc. Oldřich Saiko, Železničářská 1786/4, 370 06 České 
Budějovice5, IČ 73500941 na dodávku 2 ks barevných kopírovacích strojů Minolta Bizhup C252 se 
síťovou kartou, automatickým podavačem, duplexní jednotkou, velkým stolkem a 2 kazetami na papír 
pro odbor majetkový a odbor ŽP v celkové ceně 279.800,- Kč s DPH  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy. 
 
13. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací  
Usnesení č. 956/2007 (31/11)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje   
doplnění odpisových plánů dlouhodobého hmotného majetku podle předložených návrhů těchto 
příspěvkových organizací: 

- MŠ Čtyřlístek, Strakonice 
- ZŠ F.L.Č., Strakonice 

 
14. Užití znaku města – příležitostná dopisnice, fa PRESSFIL Plzeň s.r.o. 
Usnesení č. 957/2007 (31/12)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s užitím znaku města Strakonice firmou PRESSFIL Plzeň s. r. o., Těšínská 8, 312 71 Plzeň 12 na 
příležitostné dopisnici k 640. výročí města.  
 
15.Výzva na veřejnou zakázku  –„Sadovnické úpravy-Cyklostezka Katovická, Strakonice“  
Usnesení č. 958/2007 (31/13)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení díla „Sadovnické úpravy –
Cyklostezka Katovická, Strakonice“. 
II. Rozhodla 
zaslat výzvu a podmínky veřejné zakázky malého rozsahu těmto zájemcům   

1. Bohdana Škodová, Loucká 1489/8, 370 05 České Budějovice,      IČ: 69107394 
2. Ing. Jiří Hájek - Zakládání zahrad, Olešná 82, 398 43 Bernartice,  IČ: 67149821 
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3. Ing. Karel Jiskra -CONICA, Karla Majera 222, 252 31 Všenory,   IČ: 10212175 
4. Václav Šmejkal – Park+, Štěpána Dvořáka 543, 399 01 Milevsko,IČ: 15800318 
5. Václav Straka, Litvínovická 1492/10a, 370 01 České Budějovice, IČ: 18286305 

a zároveň  zveřejnit výzvu o veřejnou zakázku a podmínky k podání nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu  na www stránkách města Strakonice s možností přihlášení neomezeného počtu 
uchazečů. 
III. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

7. předseda  Ing. Jaroslav Brůžek 
8. člen  Ing. Ondřej Feit 
9. člen  Ing. Lucie Klimešová 
10. člen  Ing. Jana Narovcová  
11. člen  Bc. Lukáš Srb 
 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
6. náhradník Ing. Miroslav Šobr 
7. náhradník Ing. Anna Sekyrová  
8. náhradník Ing. Zdeněk Raffel 
9. náhradník Ing. Oldřich Švehla  
10. náhradník Ing. Miloš Haiser 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru životního prostředí zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání 
nabídky. 
 
16. Dohoda se  společností UPC ČR, a.s.- změna podmínek vysílání infokanálu města 
Usnesení č. 959/2007   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody, mezi městem Strakonice a UPC ČR, a.s. se sídlem Závišova 5, Praha 4 – Nusle, 
o změně podmínek vysílání infokanálu města (placené reklamy) na kabelové síti společnosti UPC ČR, 
a.s.v předloženém znění. 

 
17. Poskytnutí finančního příspěvku - Aeroklub  Strakonice o.s.  
Usnesení č. 960/2007   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3000,- Kč na zajištění cen 22. ročníku mezinárodní 
parašutistické soutěže "Strakonický fez", která se koná ve dnech 28.7. a 29.7.2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                             Ing. Karel Vlasák     
       starosta                místostarosta
                                                                                            


