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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 71. jednání Rady města Strakonice 
konaného 16.7.2008 v kanceláři starosty 

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

Ing. Vondrys – starosta 
                          PhDr. Říhová – místostarostka  

                       členové RM: pí Žiláková, Mgr. Parkosová, MUDr. Chod 
Ing. Tůma – tajemník 
Mgr. Tůmová - PR 

  
Omluveni:                    Ing. Vlasák – místostarosta Ing. Pavel  
 
 
Program: 
 
1. VŘ na pozici ředitele  MěÚSS Strakonice 

            Usnesení č. 2176/2008 
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování dotřiďovací linky Vydlaby (úprava cen)  

            Usnesení č. 2177/2008 
3. Střední škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 – použití znaku města 

            Usnesení č. 2178/2008 
4. Majetkové záležitosti 

      Usnesení č. 2179/2008-2181/2008 
5. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006     

            Usnesení č. 2182/2008 
6. STARZ – jmenování zástupců do komise pro VŘ - rolba                

            Usnesení č. 2183/2008 
7. Smlouva o partnerství s Nadací Jihočeské cyklostezky - příprava projektu „Volyňská cyklistická 
cesta“ 

            Usnesení č. 2184/2008 
8. Smlouva o partnerství s obcí Radošovice  – „Revitalizace objektu a parku v Radošovicích“ 

            Usnesení č. 2185/2008 
9. Smlouva o partnerství s  obcí Radošovice –  „Vybudování místní komunikace pro výstavbu 
rodinných domů v Radošovicích“. 
                                 Usnesení č. 2186/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
71. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys ve 17:10 hodin v kanceláři 
starosty po skončení jednání zastupitelstva města. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
1. VŘ na pozici ředitele  MěÚSS Strakonice 
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Usnesení č. 2176/2008 (71/1)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele (ředitelky) Městského ústavu sociálních služeb 
Strakonice.  
II. Jmenuje 
Ing. P. Vondryse, Ing. K. Vlasáka, PhDr. I. Říhovou, MUDr. J. Choda, pí M. Žilákovou, Ing. P. Pavla, 
Mgr. I. Parkosovou, pí M. Pašavovou, Mgr. L. Vysokou, Mgr. Štojdlovou – zástupce MěÚSSu 
z jiného města a  zástupce z KÚ Jč kraje České Budějovice členy s hlasem rozhodujícím výběrové 
komise na obsazení funkce ředitele MěÚSS. 
Náhradním členem výběrové komise je Ing. Jan Tůma – tajemník MěÚ. 
 
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování dotřiďovací linky Vydlaby (úprava cen)  
Usnesení č. 2177/2008 (71/2)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předloženou informaci. 
II. Souhlasí 
s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování dotřiďovací linky Vydlaby bez připomínek. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem Dodatku č. 1. 
    
3. Střední škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 – použití znaku města 
Usnesení č. 2178/2008 (71/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s použitím znaku města Strakonice v souvislosti s podáním žádosti o podporu ROP NUTS II 
Jihozápad na projekt „Rekonstrukce a modernizace prostor praktického vyučování“ Střední školy 
řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934.  
 
4. Majetkové záležitosti 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1) Uzavření smluv o zřízení věcného břemene v souvislosti s přípravou realizace stavby 
cyklostezky ve směru Strakonice, lávka u hradu – Mutěnice, jez  
Usnesení č. 2179/2008 (71/4)  
RM v souvislosti s přípravou realizace stavby „Cyklostezka: Strakonice, lávka u hradu – Mutěnice, 
jez“ 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Strakonice 
a manžely Pavlem Šmicem a Ing. Marikou Šmicovou, Beroun, k části pozemků p.č. 53/5 a 297/1 
v k.ú. Mutěnice u Strakonic a k části pozemku p.č. 475/4 v k.ú. Nové Strakonice (vzniklého z p.č. 475 
v k.ú. Nové Strakonice), přičemž věcné břemeno spočívá v právu umístit na uvedené pozemky 
cyklostezku. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Strakonice a manžely Pavlem Šmicem 
a Ing. Marikou Šmicovou, Beroun, k části pozemků p.č. 53/5 a 297/1 v k.ú. Mutěnice u Strakonic a 
k části pozemku p.č. 475/4 v k.ú. Nové Strakonice (vzniklého z p.č. 475 v k.ú. Nové Strakonice), po 
vybudování a následném zaměřením  stavby „Cyklostezka Strakonice, lávka u hradu – Mutěnice, jez“. 
Věcné břemeno spočívá v právu umístit na uvedené pozemky cyklostezku a zřizuje se úplatně za 
jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč. 
III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Strakonice a 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, k části 
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pozemku 43/3 v k.ú. Nové Strakonice, přičemž věcné břemeno spočívá v právu umístit na uvedený 
pozemek cyklostezku. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč. 
IV. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Strakonice a Správou železniční 
dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,  k části pozemku 43/3 v k.ú. Nové 
Strakonice, po vyznačení a následném zaměřením  stavby „Cyklostezka Strakonice, lávka u hradu – 
Mutěnice, jez“. Věcné břemeno spočívá v právu umístit na uvedený pozemek cyklostezku a zřizuje se 
úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč. 
V. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušných smluv. 

          
2) Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace stavby 
„Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“ 
Usnesení č. 2180/2008 (71/4)  
Rada města  po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zpracovatele projektové dokumentace stavby: „Rekonstrukce 
Velkého náměstí, Strakonice“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
� SUDOP PRAHA, a.s., Olšanská 1a, Praha 3, IČ: 25793349 
� ING.ARCH.JOSEF KISZKA – ARCHITEKT, Klidná 5, Havířov – Město, IČ: 11564636 
� SAMSON PRAHA, spol. s.r.o., Týnská 17/622, Praha 1, IČ: 48539589 
� NOVÁK & PARTNER, s.r.o., Klivarova 361, Praha 4, IČ: 48585955 
� MOTT MACDONALD Praha, spol. s.r.o., Národní 984/15, Praha 1, IČ: 48588733 
� METROPROJEKT Praha, a.s., I.P.Pavlova 2/1786, Praha 2, IČ: 45271895 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na zpracovatele projektové dokumentace stavby: 
„Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“ 
III. Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen  Ing. arch. Marta Slámová 
4. člen  Ing. Lukáš Srb 
5. člen. Václav Šrámek 

náhradníky členů komise  pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník  Ing. Karel Vlasák 
2. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
3. náhradník Ing. Jarch. David Andrlík 
4. náhradník Ing. Miloš Haiser 
5. náhradník MUDr. Josef Vávra  

V rámci otevírání a hodnocení nabídek je možná účast členů pracovní skupiny pro přípravu                   
a realizaci Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích. 
IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
3) Uzavření dohody mezi městem Strakonice a Janem a Martou Leškovými, Strakonice – ZŠ 
Povážská ve Strakonicích.                                                                                                     
Usnesení č. 2181/2008 (71/4)  
Rada města  po projednání 
I. Souhlasí 
s předloženým textem a uzavřením dohody mezi městem Strakonice a Janem a Martou Leškovými, 
Strakonice, řešící vztahy mezi městem (investorem ZŠ Povážská) a Janem a Martou Leškovými 
(sousedy areálu ZŠ Povážská) v souvislosti s přípravou a následnou výstavbou nového objektu  ZŠ 
Povážská. 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem dohody. 

 
5. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006     
Usnesení č. 2182/2008  
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném pořádku, 
ochraně životního prostředí a vzhledu města,  
a) na  pátek 18. 7. – koncert  - živá hudba  – Restaurace U Zborova, Bavorova 20, Strakonice – 
Pavel Kovařík, Strakonice - od 22:00 hodin do 24:00 hodin  
b) na středa, pátek, sobota 16. 7. – 16. 10. 2008 – disco – reprodukovaná i živá hudba – Restaurace 
Melodie, Lidická 159, Strakonice –  pátek, sobota – od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne, 
ve středu – od 22:00 hodin – do 01:00 hodin následujícího dne   
 
6. STARZ – jmenování zástupců do komise pro VŘ- rolba               
Usnesení č. 2183/2008 (71/6)  
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
za město Strakonice členy výběrové komise pro dodávku stroje na povrchovou úpravu kluziště PhDr. 
Ivanu Říhovou a Mgr. Ivanu Parkosovou a jako náhradníky Marii Žilákovou a MUDr. Choda. 
Výběrové řízení se koná dne 30.7.2008 od 12,00 hodin v zasedací místnosti - kanceláři ředitele – 
Zimní stadion, Na Křemelce 512,  Strakonice. 
 
7. Smlouva o partnerství s Nadací Jihočeské cyklostezky - příprava projektu „Voly ňská 
cyklistická cesta“ 
Usnesení č. 2184/2008 (71/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o partnerství uzavřené mezi městem Strakonice a nadací Jihočeské cyklostezky, 
se sídlem B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice, IČO: 260 80 320, DIČ: CZ 260 80 320. 
Odpovědný zástupce: Mgr. Michal Jarolímek, předseda správní rady, v předloženém znění. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
8. Smlouva o partnerství s obcí Radošovice  – „Revitalizace objektu a parku v Radošovicích“ 
Usnesení č. 2185/2008  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o partnerství mezi městem Strakonice a obcí Radošovice, IČO: 00251739 za 
účelem technické pomoci v předinvestiční a investiční fázi projektu „Revitalizace objektu a parku 
v Radošovicích“. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody. 
 
9. Smlouva o partnerství s  obcí Radošovice –  „Vybudování místní komunikace pro výstavbu 
rodinných domů v Radošovicích“. 
Usnesení č. 2186/2008  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o partnerství mezi městem Strakonice a obcí Radošovice, IČO: 00251739 za 
účelem technické pomoci v předinvestiční a investiční fázi projektu „Vybudování místní komunikace 
pro výstavbu rodinných domů v Radošovicích“. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody. 
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Ing. Pavel Vondrys                                         PhDr. Ivana Říhová     
        starosta                  místostarostka
            
                                             
                            


