
 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 70. jednání Rady města Strakonice 
konaného 2.7.2008 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:     6 členů RM :  

Ing. Vondrys – starosta 
              Ing. Vlasák – místostarosta  

PhDr. Říhová – místostarostka  
                       členové RM: pí Žiláková, Mgr. Parkosová, MUDr. Chod 

Ing. Tůma – tajemník 
Mgr. Tůmová - PR 

  
Omluveni:                    Ing. Pavel  
 
 
Program: 
 
1. Zápis ze 6. jednání Komise pro sport 
                    Usnesení č. 2143/2008     
2. MP – Úprava a rozšíření Městského kamerového systému – VI. etapa 

            Usnesení č. 2144/2008     
3. ČSAD STTRANS –  samostatný spoj MHD Strakonice 

            Usnesení č. 2145/2008     
4. ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 – žádost o povolení rekonstrukce počítačové učebny 

            Usnesení č. 2146/2008     
5. ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 – žádost o schválení přijetí daru 

            Usnesení č. 2147/2008     
6. Užití fotografie dudáka - smlouva 
                    Usnesení č. 2148/2008     
7. MěÚSS:   
A/Ukončení ubytování v AD 
                    Usnesení č. 2149/2008    
B/Ubytování v AD 
                    Usnesení č. 2150/2008   
C/Nákup osobního služebního vozu pro potřeby MěÚSS  
                     Usnesení č. 2151/2008   
8. Smlouva o vzájemném plnění  - Svatební katalog 
                    Usnesení č. 2152/2008     
9. Návštěva partnerského města Bad Salzungen 

            Usnesení č. 2153/2008     
10. Návštěva partnerského města Lengnau 
                    Usnesení č. 2154/2008     
11. Majetkové záležitosti 
                     Usnesení č. 2155/2008 – 2167/2008 
12. Rozpočtová opatření č. 65 - 67 

            Usnesení č. 2168/2008  
13. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „ Zkvalitnění nabídky služeb MIC Strakonice“ 

            Usnesení č. 2169/2008  
14. Projekt „CENTRUM VODNÍ ZÁBAVY STRAKONICE“ - žádost o dotaci z ROP NUTS II 
Jihozápad   

            Usnesení č. 2170/2008  
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15. Výzva k podání nabídek na veřejnou  zakázku malého rozsahu  „Modernizaci hlasových služeb“   
            Usnesení č. 2171/2008 

16. Plná moc pro firmu Vegacom, a.s. na realizaci projektu „Metropolitní síť Strakonice, MÚ 
Smetanova ul. – MÚ Velké nám., optický kabel“  

            Usnesení č. 2172/2008 
17. Stanovení odměn ředitelům řízených organizací za I.pol. r.2008 

            Usnesení č. 2173/2008 
18. Cirkus Prince – sleva na nájemném  

            Usnesení č. 2174/2008 
19. Peněžitý dar města 

            Usnesení č. 2175/2008 
 
Zahájení:  
70. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys ve 15:40 hodin v kanceláři 
starosty.S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala 
a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. Zápis ze 6. jednání Komise pro sport 
Usnesení č. 2143/2008 (69/5)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 6. jednání komise pro sport ze dne 10. 6. 2008.  
II. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku HC Strakonice na letní přípravu dětí ve dnech 11. 8. – 18. 8. 2008 v areálu 
ÚSP Mačkov. 
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce Sboru dobrovolných hasičů Strakonice I na ceny a na uspořádání hasičské soutěže O 
putovní pohár starosty města Strakonice dne 6. 9. 2008 v areálu pod hvězdou. 
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,-Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce Svazu chovatelů Shagya araba ČR na uspořádání XVI. národní přehlídky plemene 
Shagya araba dne 23. 8. 2008 v jezdeckém areálu pod hradem. 
V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce TJ ČZ Strakonice – oddílu nohejbalu na zorganizování okresního turnaje trojic 
mužů a dorostu v nohejbale dne 9. 8. 2008 v Habeši ve Strakonicích.  
VI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.500,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na zorganizování třech nemistrovských turnajů 
v házené (dne 13. 9. a 20. 9. 2008).  
VII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 10.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce TJ ČZ Strakonice na uspořádání akce Běh městem dne  
21. 8. 2008.  
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce TJ Fezko Strakonice na uspořádání Czech Open ve dnech  
1. 8. – 3. 8. 2008.  
IX. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,-Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce Aeroklubu Strakonice, o. s., na uspořádání parašutistické soutěže v přesnosti 
přistání na strakonický bazén ve dnech 31. 7. – 2. 8. 2008.  



 3

X. Nesouhlasí 
z důvodu bezpečnosti s vytvořením prostoru pro zřízení vzduchovkové střelnice ve sportovním areálu 
Na Sídlišti.   
 
Projednávání bodu 2 se zúčastnil p. Michálek 
 
2. MP – Úprava a rozšíření Městského kamerového systému – VI. etapa 
Usnesení č. 2144/2008 (69/10)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
na základě předložené nabídky pokračovat v budování a úpravě MKS svou VI. etapou firmou Gepard 
s. r. o. Pardubice   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem smlouvy o dílo č. 9/269/242/2008 „Úprava a rozšíření MKS“ s firmou 
Gepard s. r. o. Pardubice  
 
3. ČSAD STTRANS –  samostatný spoj MHD Strakonice 
Usnesení č. 2145/2008 (69/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zřízením objednávkového školního autobusu na ranní přepravu žáků ZŠ a MŠ Povážská do        
budovy Lidická na období od 1. 9. 2008 do 30. 6. 2009 ve dnech školního vyučování,  autobus je 
určen pouze pro potřeby školy, spoj není zveřejněn v jízdních řádech a žáci nehradí jízdné. Sazba za 
přepravu činí 34 Kč/1 km + 19% DPH, tj. 40,46 Kč včetně DPH/1 km, fakturace jednou za měsíc. 
Bude hrazeno z rozpočtu na městskou hromadnou dopravu. 
 
4. ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 – žádost o povolení rekonstrukce počítačové učebny 
Usnesení č. 2146/2008 (69/2)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s rekonstrukcí stávající počítačové učebny za maximální cenu 266 tis. Kč. Úhrada bude provedena 
z investičního fondu ZŠ. 
II. Jmenuje 
za město Strakonice Ing. Václava Sýkoru a Ing. Libuši Řeřábkovou členy a Ing. Richarda Kozáka a 
Dagmar Havlanovou náhradníky výběrové komise na zakázku: rekonstrukce počítačové učebny. 
 
5. ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 – žádost o schválení přijetí daru 
Usnesení č. 2147/2008 (69/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru – pracovní sešity pro výuku německého jazyka – v hodnotě 1.066 Kč od firmy 
Agentura JIRCO s.r.o. 
 
6. Užití fotografie dudáka - smlouva 
Usnesení č. 2148/2008 (69/4)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o poskytnutí oprávnění užít fotografii Mgr. Dušana Pilíka v kroji dudáka na 
propagačních materiálech a suvenýrech města Strakonice. Jednorázová smluvní odměna je Kč 5 000,-- 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
 
7. MěÚSS:   
A/Ukončení ubytování v AD 
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Usnesení č. 2149/2008 (69/6)  
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
ukončení ubytování v Azylovém domě pana Milana Grundzy a paní Olgy Platzerové 
 
B/Ubytování v AD 
Usnesení č. 2150/2008 (69/7)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Moniky Kusendové v období od 23.6. do 30.9.2008 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu od 23.6. do 
30.9.2008 
III. Pov ěřuje    
ředitelku MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence 
 
C/Nákup osobního služebního vozu pro sociální pracovníky ředitelství MěÚSS a vedoucí       
pečovatelské služby 
Usnesení č. 2151/2008 (70/14)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s předloženými výsledky komise z výběrového řízení na  koupi osobního služebního vozidla a 
stanovením pořadí jednotlivých uchazečů.   
II. Ukládá 
ředitelce MěUSS Strakonice postupovat v souladu se stanovenými podmínkami ze dne 4.6.2008 a 
vyzvat uchazeče s nejvýhodnější předloženou nabídkou společnost HS Auto Staněk, Náměstí Svobody 
4, 389 01 Vodňany, k jednání a následnému uzavření smlouvy.     
 
8. Smlouva o vzájemném plnění  - Svatební katalog 
Usnesení č. 2152/2008 (69/8)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o vzájemném plnění   mezi městem Strakonice a Milenou Fialovou, Praha – 
Řepy, IČ:62399055 na základě které dojde k umístění bezúplatné prezentaci svatebních síní městského 
úřadu  Strakonice ve  Svatebním katalogu po dobu 2 let.   
 
9. Návštěva partnerského města Bad Salzungen 
Usnesení č. 2153/2008 (69/11)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s návštěvou partnerského města Bad Salzungen ve dnech 14. – 17. 8. 2008 u příležitosti setkání 
dobrovolných hasičů. Město Strakonice bude při návštěvě zastupovat: Ing. Vlasák (náhradník MUDr. 
Chod). Dalšími členy delegace budou vybraní členové sborů dobrovolných hasičů města Strakonice a 
pracovnice MěÚ.  
 
10. Návštěva partnerského města Lengnau 
Usnesení č. 2154/2008 (69/12)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s návštěvou partnerského města Lengnau ve dnech 5. – 7. 9. 2008 u příležitosti konání obecní 
slavnosti Nerbenfest. Město Strakonice bude při návštěvě zastupovat čtyřčlenná delegace ve složení: 
Ing Vondrys. Ing. Vlasák, PhDr. Říhová (náhradníci  pí Žiláková a Ing. Pavel ) a tlumočník.  
II. Souhlasí 
se zajištěním autobusové dopravy do Lengnau (5. – 7. 9. 2008) prostřednictvím CK Ciao... za cenu do 
Kč 80 000,--. 
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8. Majetkové záležitosti 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1) Pronájem nebytových prostorů v objektu Kosmonautů 1266, Strakonice  
Usnesení č. 2155/2008 (69/9)  
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení RM č. 1979/2008 ze dne 21.5.2008. 
II. Souhlasí  
pronájmem tělocvičny o výměře 53 m2 a šatny o výměře 21,40 m2 v objektu Kosmonautů 1266 ve 
Strakonicích následujícímu  žadateli, za níže uvedených podmínek: 
- Tělovýchovná jednota ČZ, Máchova 108, Strakonice,  pronájem od září 2008 na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem využití prostorů pro cvičení metody Pilates (cvičitelka p. 
Hana Dražďáková), nájemné ve výši 100,- Kč/hod. v tělocvičně  a  40,- Kč/den v šatně. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
2) Bytový dům čp. 1391 ul. Leknínová, Strakonice - dodatky ke smlouvám o nájmu bytu  
Usnesení č. 2156/2008 (69/9)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatků ke smlouvám o nájmu bytu se stávajícími nájemci v bytovém domě ul. 
Leknínová čp.1391, Strakonice, přičemž předmětem dodatků je prodloužení doby nájmu o dva roky, 
tzn. do 31. 7. 2010. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vypracovat dodatky nájemních smluv. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
3)  Žádost o souhlas s opravou (výměnou) stávající vodovodní  přípojky na pozemcích v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 524/2 a 1272/13 vše  v k.ú. Strakonice. 
Žadatel: Český zahrádkářský svaz, základní organizace Sídliště, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2157/2008 (69/9)  
Rada města v souvislosti s opravou vodovodní přípojky na pozemek p.č. dle KN 427/1 v k.ú. 
Strakonice 
I. Souhlasí 
s opravou ( výměnou ) stávající vodovodní přípojky na pozemcích v majetku města Strakonice  p.č. 
dle KN  524/2 a  p.č. dle KN 1272/13 v  k.ú. Strakonice.   
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.  

             
4) Vyhodnocení nabídek na „Odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice“- výzva o veřejnou 
zakázku malého rozsahu 
Usnesení č. 2158/2008 (69/9)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhodnocením nabídek na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice – výzva o veřejnou zakázku 
malého rozsahu. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na „Odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice“ s firmou: 
Eva Jirsová,  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
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1) Bytová jednotka č. 04, II, RM č. 1954/2008, 080514 
Usnesení č. 2159/2008 (69/9a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 4 v domě č.p. 402,  ul. Nádražní ve Strakonicích II, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku panu Lukáši Kolářovi,Domažlice, za cenu 1.162.000,- 
Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
2) Bytová jednotka č. 01, Strakonice,  RM č. 1955/2008, 080514 
Usnesení č. 2160/2008 (69/9a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b. j. 01 v domě č. p. 409,  ul. Petra Bezruče ve Strakonicích včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku panu Janu Vlachovi, , Strakonice  za 
cenu 600.000,- Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
3) Bytová jednotka č. 04, Strakonice, RM č. 1956/2008, 080514 
Usnesení č. 2161/2008 (69/9a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b. j. 04 ve Strakonicích včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku panu Karlu Froydovi, Strakonice a Lence Kůtové, za cenu 1.215.000,- Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
4) Bytová jednotka č. 020, Strakonice, RM č. 341/2008, 080430 
Usnesení č. 2162/2008 (69/9a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b. j. 020 ve Strakonicích včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku paní Šárce Šopincové, Strakonice  za cenu 610.000,- Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
5) Manželé Marie a Milan Dubských, Strakonice II – žádost o odkoupení bytu   
Usnesení č. 2163/2008 (69/9a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b. j. č. 07, o velikosti 2+1 (výměra bytu 77,90 m2) včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku ve Strakonicích manželům Marii a Milanovi Dubským 
za cenu dle znaleckého posudku, která činí 892.840,- Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupních smluv. 
 
6) IDEAL  AUTOMOTIVE Bor, s.r.o., Nová Hospoda 16, okres Tachov, PSČ 348 02 – žádost o 
odkoupení nemovitostí ve vlastnictví města Strakonice  
Usnesení č. 2164/2008 (69/9a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej uvedených pozemků: 
parc.č. 1190/17 o výměře 9341 m2, ostatní plocha 



 7

parc.č. 1165 o výměře 9857 m2 , trvalý, travní porost 
část pozemku parc.č. 1208/11 o výměře cca 2060m2, orná půda 
parc.č. 1190/14 o výměře 266 m2, ostatní plocha 
parc.č. 1190/16 o výměře 5928 m2, ostatní plocha 
parc.č. 1190/20 o výměře 393 m2, ostatní plocha 
parc.č. 1190/21 o výměře  137 m2, ostatní plocha 
parc.č. 1190/2 o výměře 2591 m2 , ostatní plocha 
parc.č. 1190/22 o výměře 228 m2, ostatní plocha 
parc.č. 1340/44 o výměře 1492 m2, ostatní plocha  
parc.č. 1340/4 o výměře 2348 m2, ostatní plocha 
parc.č. 1190/28 o výměře 388 m2, ostatní plocha 
parc.č. st. 2178 o výměře 1.193 m2, zastavěná plocha a nádvoří ,  
parc.č. 1208/5 o výměře 12.236 m2, orná půda , 
vše v k.ú. Strakonice.      
 
1) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele projektové dokumentace 
stavby: „Revitalizace sídliště Mír – náměstí, Strakonice“ 
Usnesení č. 2165/2008 (69/9b)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu na základě záznamu o posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele projektové dokumentace stavby: „Revitalizace sídliště Mír – náměstí, 
Strakonice“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností Atelier Penta s.r.o., Raisova 1004,  386 
01 Strakonice za celkovou cenu díla 590.000,- Kč včetně DPH, termín plnění do 30.4.2009. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 

 
2) „ZŠ  Čelakovského, Chelčického č.p. 555  Strakonice - výměna  oken“ 
Usnesení č. 2166/2008 (69/9b)  
Rada města po projednání 
I. Vylu čuje 
uchazeče Geus  okna  a.s., Nuselská  116/318, 140 00  Praha 4, IČ : 46356835, z další účasti 
v zadávacím řízení, a to z následujícího důvodu: Nabídka  byla z hlediska  dodržení  požadovaných 
podmínek zadavatele a  zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění ( dále jen zákon) neúplná. Nabídka 
neobsahuje doložení dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele , nebo osoby jejímž 
prostřednictvím  odbornou způsobilost zabezpečuje  „ Autorizace „ dle zákona č. 360/1992 Sb.  
II. Schvaluje 
celkový průběh zadávacího řízení 
III. Rozhodla   
o uchazeči, který předložil pro zadavatele  nejvýhodnější nabídku. 
Výsledek hodnocení – pořadí nabídek: 

1. místo  
  DŘEVOTVAR – ŘEMESLA  a  STAVBY , s.r.o. 
  Slavníkovců  455 
  391 55 Chýnov 
  IČ : 26071584 
  Cena bez DPH :  6.295.438,- Kč   
  Cena včetně DPH :  7.491.572,- Kč 

2. místo 
  PROTOM  Strakonice, s.r.o. 
  Písecká  290 
  386 01 Strakonice  
  IČ : 43841252   
  Cena bez DPH :    7.192.482,- Kč 
  Cena včetně DPH :   8.559.054,- Kč 
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3. místo  
  JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s. 
  Písecká  893 
  386 24  Strakonice 
  IČ : 62509641 
  Cena bez DPH  :  7.508.186,- Kč 
  Cena včetně DPH :  8.934.734,- Kč 

4. místo  
  KAZIKO  a.s. 
  Pod Turnovskou tratí  182/18 
  198 00  Praha 9 Hloubětín 
  IČ : 266 93 054  
  Cena bez DPH    7.579.887,- Kč 
  Cena včetně DPH :   9.020.054,- Kč 

 
5. místo  

  STAVEBNÍ  SPOLEČNOST H a T  spol. s r.o. 
  Komenského  373 
  386 01  Strakonice 
  IČ : 45023522 
  Cena bez DPH :      9.123.008,- Kč 
  Cena včetně DPH :   10.856.380,- Kč  
 
IV. Pověřuje 
starostu města k uzavření smlouvy o dílo  s uchazečem na prvém   místě  dle zákona č. 137/2006 Sb. 
v platném znění. 

 
3) Pronájem pozemků v lokalitě Habeš  
Usnesení č. 2167/2008 (69/9b)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  pronájem  pozemku p.č. 945/7 o výměře 1.674 m2 – požární nádrž a části pozemku  p.č. 945/1 o 
výměře cca  6.080 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic (jedná se o pozemek bez dětského hřiště a 
přístupové komunikaci k nemovitosti – restauraci čp. 262), Tělovýchovné jednotě ČZ,  Máchová ulice 
108, Strakonice – oddíl nohejbalu, TJ ČZ Pospol Strakonice, za cenu 100,- Kč ročně a za předpokladu 
veškeré údržby předmětného  pozemku a požární nádrže. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
          
12. Rozpočtová opatření č. 65 - 67 
Usnesení č. 2168/2008 (69/13)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
změnu rozpočtu o: 
RO č. 65  ve výši  250 000,- Kč 
Navýšení finančních prostředků na  opravy a údržbu mateřských škol, zejména na nové venkovní 
schodiště v MŠ A.B.Svojsíka a opravu oplocení v MŠ Lidická. (viz. Příloha) 
Rozpočtové opatření bude kryto z dotací od obcí. 
RO č. 66  ve výši  71 500,- Kč 
Dotace ze SR  na  výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin – doplatek zvýšených nákladů za 
období 2. pololetí 2007. 
RO č. 67  ve výši  250 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „sběrný dvůr“ na akci „Strakonický hrad – osvětlení hradního 
příkopu v části ustájení zvěře“. (viz. Příloha) 
II. Ukládá 
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Finančnímu odboru  rozpočtová opatření  č.  65 - 67  provést. 
 
13. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „ Zkvalitnění nabídky služeb MIC  Strakonice“ 
Usnesení č. 2169/2008 (70/15)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu SD/OGEI/550/08 v rámci Grantového programu na podporu 
incomingových cestovních kanceláří a informačních center, I. výzva pro rok 2008, na projekt 
s názvem „Zkvalitn ění nabídky služeb Městského informačního centra Strakonice“, mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen příjemce grantu) a Jihočeským krajem, U 
Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen poskytovatel grantu). Výše grantu je 
150.000,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
                                                                                                                     
14. Projekt „CENTRUM VODNÍ ZÁBAVY STRAKONICE“ - žád ost o dotaci z ROP NUTS II 
Jihozápad   
Usnesení č. 2170/2008 (70/16)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do 3. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 
Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu, Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního 
ruchu na projekt „Centrum vodní zábavy Strakonice“. (Bude  připravováno pro další výzvu ROP). 
 
15. Výzva k podání nabídek na veřejnou  zakázku malého rozsahu  „Modernizaci hlasových 
služeb“   
Usnesení č. 2171/2008 (70/17)   
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
Zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona 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 realizaci akce: „Modernizace hlasových 
služeb“,  za podmínek v rozsahu uvedených ve výzvě těmto dodavatelům:  

1. APENEX, s.r.o., Ot.Březiny 10, 370 07  České Budějovice, IČ: 26102692 
2. GTS NOVERA a.s., se sídlem v Praze 3, Přemyslovská 2845/43, IČ: 61058904, 
3. IPEX a.s., České Budějovice, Široká 37, PSČ 37001, IČ:45021295 
4. HTM s.r.o., Střelecká 861 / 45,  500 02 Hradec Králové, IČ:25250418 
5. Malafa servis, Sedláčkova 472/6 , 397 01 Písek, IČ: 40753531 
6. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Michle, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 14022, IČ 

60193336 
7. TELEKOM s.r.o., Máchova 266, 551 01 Jaroměř, IČ:60934433 

Včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice s možností přihlášení dalších uchazečů. 
II. Jmenuje  
komisi pro vyhodnocení veřejné zakázky ve složení: 
 
Číslo Jméno Jméno náhradníka 
1 Ing. Pavel Vondrys Ing. Karel Vlasák 
2 Ing. Jan Tůma Ing. Jaromír Zeman 
3 Josef  Vácha Mgr. Jitka Stropnická 
4 Milada Zámečníková Mgr. Michal Novotný 
5 Ing. Rudolf Ulč Ing. Miroslav Ině 
6 Ing. Václav Sýkora Ing. Richard Kozák 
7 Petr Hačko (TSST) Václav Poskočil (ÚP Strakonice) 
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III. Ukládá 
vedoucímu kanceláře tajemníka zajistit splnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání 
nabídky 
 
16. Plná moc pro firmu Vegacom, a.s. na realizaci projektu „Metropolitní sí ť Strakonice, MÚ 
Smetanova ul. – MÚ Velké nám., optický kabel“  
Usnesení č. 2172/2008 (70/18)   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením plné moci firmě Vegacom a.s., Kolbenova 942/38a, 190 00 Praha 9 Vysočany, 
zastoupenou Ing. Ladislavem Mahnem, narozeným 24.04.1956 k zastupování a jednání jménem města 
Strakonice v souvislosti s žádostí podávanou ve věci realizace projektu „Metropolitní síť Strakonice, 
MÚ Smetanova ul. – MÚ Velké nám., optický kabel“. 
 
17. Stanovení odměn ředitelům řízených organizací za I.pol. r.2008 
Usnesení č. 2173/2008   
Rada města po projednání 
v souladu s §134 zák.č.262/2006 Zák. práce za splnění mimořádných úkolů v I. pol. r. 2008  
I. Stanovuje 
odměnu ředitelům řízených organizací za I. pol. r. 2008, jejíž výše je v písemné podobě uložena na 
personálním oddělení MěÚ. 

 
18. Cirkus Prince – sleva na nájemném  
Usnesení č. 2174/2008   
Rada města po projednání 
I. Doporučuje 
správci poplatku, snížení nájemného z pronájmu plochy o 50% . 
 
19. Peněžitý dar města 
Usnesení č. 2175/2008   
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 50.000,-Kč Jakubovi Štěrbíkovi na náklady spojené 
s rekonvalescencí po úrazu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                         PhDr. Ivana Říhová     
        starosta                  místostarostka
            
                                             
                            


