
 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 73. jednání Rady města Strakonice 
konaného 13.8.2008 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. Majetkové záležitosti 

          Usnesení č. 2255/2008 – 2274/2008 
2. Vyhodnocení VŘ na zpracování architektonicko – urbanistické studie ploch v okolí 
Měšťanského  pivovaru Strakonice 

        Usnesení č. 2275/2008 
3. VŘ na zpracování regulačního plánu „Podskalská – Lázeňská“ ve Strakonicích 

        Usnesení č. 2276/2008 
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 07 – 304 na zpracování územního plánu Strakonice 

        Usnesení č. 2277/2008 
5. Provedení odborných průzkumů s vyhodnocením stavu a vývoje území jako součást 
podkladů pro zpracování  rozboru udržitelného rozvoje území pro ORP Strakonice 

        Usnesení č. 2278/2008 
6. Zápisy z 29. a 30. jednání projektu Otavské plavby 

        Usnesení č. 2279/2008 
7. Příspěvek na akci Jihočeský vrabčák 

        Usnesení č. 2280/2008 
8. „Smlouva o pronájmu hygienického zařízení a sanitární techniky s firmou  Velkostatek 
Tetín spol. s r. o.“ 

        Usnesení č. 2281/2008 
9. „Licenční smlouva podle § 46 a 101 autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění 
(OSA) 

        Usnesení č. 2282/2008 
10. „Partnerství mezi městem Strakonice a občanským subjektem Mateřské centrum Beruška 
v rámci  Projektu Zdravé město Strakonice“ 
         Usnesení č. 2283/2008 
11. Smlouva o výpůjčce 2008 - 157 pro IISSDE  

        Usnesení č. 2284/2008 
12. Dodatek č.1 ke smlouvě s MPSV o přenechání majetku do užívání č.30710/2007 

        Usnesení č. 2285/2008 
13. Licenční smlouva na program Heletax 
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        Usnesení č. 2286/2008 
 
14. Rozpočtové opatření č. 73  

        Usnesení č. 2287/2008 
15.Dodatečné průzkumné práce ve sklepním prostoru hradního objektu ve Strakonicích.             

        Usnesení č. 2288/2008 
16. ADRA den pro děti – příspěvek na pronájem malého divadélka v MěDK  

        Usnesení č. 2289/2008 
17. Užití znaku města :  
A/ XVI. Národní přehlídka plemene koní Shagia - arab  

        Usnesení č. 2290/2008 
B/ Šmidingerova knihovna – Sborník oceněných prací v literární soutěži prof. A. Voráčka. 

        Usnesení č. 2291/2008 
18. Zpravodaj města Strakonice   
                Usnesení č. 2292/2008 
19. Žádost Pavla Maláta o změnu rozhodnutí ve věci výpovědi nájmu z bytu  
                Usnesení č. 2293/2008 
20. Osadní výbor Nový Dražejov a Virt – poskytnutí finančního příspěvku 
                Usnesení č. 2294/2008 
21. Šmidingerova knihovna – finanční příspěvek na pivní etikety 
                Usnesení č. 2295/2008 
22. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006   

        Usnesení č. 2296/2008 
 
 
 
Zahájení:  
73. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 16:05 hodin 
v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. Majetkové záležitosti 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila JUDr.Dlouhá a Ing. Narovcová 
 
1) Uzavření smíru - vyřešení majetkových vztahů mezi městem Strakonice a manželi 
Miroslavem a Marií Kropá čkovými, Strakonice k pozemku p.č. 569/20 o výměře 163 m2 
- ostatní plocha 
Usnesení č. 2255/2008 (73/1)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit  s tím, aby na Okresní soud ve Strakonicích byl podán  ke schválení  návrh na  
uzavření smíru  mezi  městem Strakonice a Miroslavem a Marií Kropáčkovými, jehož 
obsahem je určení vlastnictví k pozemku p.č. 596/20, ostatní plocha v k.ú. Přední Ptákovice  , 
pro Miroslava a Marii Kropáčkovou 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit  starostu města podpisem návrhu na smír  
III. Schvaluje, 
aby v případě udělení souhlasu ZM k uzavřenému smíru  a  po pravomocném usnesení o 
schválení smíru soudem  byla vzata zpět podaná žaloba  na   zaplacení bezdůvodného 



 3

obohacení za užívání pozemku manželů Kropáčkových  ( č.j. 6 C 110/2008) a uhrazeny 
náklady řízení  právního zastupování ve výši 4.000,- Kč + 19% DPH k rukám zástupkyně 
žalovaných JUDr. Jitky Třeštíkové, advokátky, Strakonice. 
 
2) Žádost o souhlas s uložením kanalizační přípojky na pozemku  v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 147/1 v k.ú. Strakonice v souvislosti s přípravou stavby 
„Kanaliza ční přípojka pro VS Palackého nám. 297 “.  
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59, 386 43 Strakonice. 
Usnesení č. 2256/2008 (73/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uložením kanalizační přípojky na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 147/1 
v k.ú. Strakonice   v souvislosti s přípravou stavby „Kanalizační přípojka pro VS Palackého 
nám. 297“ , dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
3) Žádost o souhlas s uložením kanalizační  přípojky pro novostavbu rodinného domu 
na pozemcích ve vlastnictví žadatele p.č. dle KN 1278/5, p.č. dle KN 1278/6 a  p.č. dle KN 
1278/7 vše v k.ú. Dražejov u Strakonic do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 1269/2  v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
Žadatel: Jan a Markéta Spimmerwimmerovi,  
Usnesení č. 2257/2008 (73/1)  
Rada města v souvislosti  se zřízením kanalizační přípojky pro novostavbu rodinného domu 
na p.č. dle KN 1278/5, p.č. dle KN 1278/6 a  p.č. dle KN 1278/7 vše v k.ú. Dražejov u 
Strakonic  
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1269/2  
v k.ú. Dražejov u Strakonic, za podmínky, že asfaltový povrch cyklostezky bude v místě 
překopu do 1 roku přefrézován  a přeasfaltován v tl. 5 cm v celé šíři cyklostezky a v délce cca 
10 m, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
1) Výběrové řízení na dodavatele prováděcí projektové dokumentace stavby 
„Komunikace ulice Raisova, veřejné osvětlení, Strakonice“ 
Usnesení č. 2258/2008 (73/1a)  
Rada města v souvislosti s realizací stavby „Komunikace ulice Raisova, veřejné osvětlení, 
Strakonice“ 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele prováděcí projektové dokumentace stavby: 
„Komunikace ulice Raisova, veřejné osvětlení, Strakonice“ za podmínek a v rozsahu 
uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 

1. Ing. Pavel Bláha, Písecká 290, 386 01 Strakonice 
2. Atelier Penta, spol. s r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice 
3. Ing. Jiří Treybal TMS projekt Strakonice, Žižkova 312, 386 01 Strakonice 
4. Ing. Oldřich Slováček, Pivovarská 1272, 388 01 Blatná 
5. SUDOP projekty Plzeň, a.s., Plachého 35, 301 00 Plzeň 
6. Ing. Jiří Neumitka, projektová a inženýrská kancelář, Písecká 893, 386 21 Strakonice 

II. Souhlasí 
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s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na zhotovitele prováděcí projektové 
dokumentace stavby: „Komunikace ulice Raisova, veřejné osvětlení, 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. Lukáš Srb 
4. člen  Michal Bezpalec 
5. člen  Ing. Jan Blahout 

 
náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek : 

1. náhradník Ing. Karel Vlasák 
2. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
3. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
4. náhradník Jaroslav Houska 
5. náhradník Ing. Miloš Haiser 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
                                                                                                        
2) Soňa Tříšková,  České Budějovice – žádost o pronájem pozemku –  tržnice v lokalitě 
„Pod Hvězdou“ – nesouhlas s usnesením RM 
Usnesení č. 2259/2008 (73/1a)  
Rada města  po projednání  
I. Souhlasí 
s částečnou změnou usnesení RM číslo 2222/2008 ze dne 23.7.2008, týkající se výše ceny 
nájmu. Cena nájmu po celou dobu nájmu (tj. od 18. 9.2008 do 28.9.2008)  činí 45.000,-Kč.  
 
3) Architektonicko výtvarné řešení kruhového objezdu na křížení ulice Na Ohradě a 
Ellerova ve Strakonicích 
Usnesení č. 2260/2008 (73/1a)  
Rada města  po projednání  
I. Souhlasí 
s předloženým architektonicko výtvarným řešením kruhového objezdu na křížení ulice Na 
Ohradě a Ellerova ve Strakonicích zpracovaným Ing.arch. Janem Rampichem a Václavem 
Fialou ze dne 22.4.2008. 
 
4) Petra Ponetová, Strakonice II – žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu 
Usnesení č. 2261/2008 (73/1a)  
Rada města  po projednání  
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Petře Ponetové, Strakonice II, k b. j. o vel. 1+1, č. 
b. 012 ve 4. patře po Boženě Hekrové. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
5) Eva Hudcová, Strakonice – žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu 
Usnesení č. 2262/2008 (73/1a)  
Rada města  po projednání  
I. Potvrzuje 
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splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Evě Hudcové, Strakonice, k b. j. o vel. 1+2, č. b. 
07 v přízemí po Vladimíru Hudcovi. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
6) Zdeňka Patkolová, Strakonice – žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu 
Usnesení č. 2263/2008 (73/1a)  
Rada města  po projednání   
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Zdeňce Patkolové, Strakonice, k b. j. o vel. 1+1, č. 
b. A12 v přízemí po Emě Patkolové s tím, že jako opatrovnice paní Patkolové je ustanovena 
paní Veronika Bílá.  Paní Bílá se bude muset, v případě zániku užívacího práva Zdeňky 
Patkolové k výše uvedené bj, vrátit do bytu, ve kterém zůstanou bydlet dospělé děti paní Bílé. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
7) Uvolněná startovací bytová jednotka 1+1 č. b. 003, Strakonice II 
Usnesení č. 2264/2008 (73/1a)  
Rada města  po projednání  
I. Revokuje 
usnesení č. 2099/2008 ze dne 11. 06. 2008: 
1+1 (54,20 m2), č. b. 003 v domě Strakonice I s paní Lucií Chvojkovou, Strakonice, výměnou 
za její startovací byt o velikosti 1+0. Podmínkou je vrácení stávajícího bytu  
a usnesení č. 2038/2008 ze dne 4. 6. 2008: 
souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+0 (29,80 m2), č. b. 009 Strakonice  
s paní Vlastou Štětinovou, Strakonice 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu startovací bytové jednotky o velikosti 1+1 (56,20 m2), č. b. 03 
Strakonice II, s paní Petrou Kübelbekovou, Strakonice.   
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
8) Uvolněná startovací bytová jednotka 1+1 č. b. 007, Strakonice II 
Usnesení č. 2265/2008 (73/1a)  
Rada města  po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu startovací bytové jednotky o velikosti 1+1 (56,20 m2), č. b. 07, 
Strakonice II, s paní Vlastou Štětinovou, Strakonice II.   
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
9) Uvolněná startovací bytová jednotka 1+1 č. b. 001, Strakonice II 
Usnesení č. 2266/2008 (73/1a)  
Rada města  po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu startovací bytové jednotky o velikosti 1+1 (56,20 m2), č. b. 01, 
Strakonice II, s paní Hanou Zikudovou,  Strakonice.  
II. Souhlasí 
v případě odmítnutí některé ze startovacích bytových jednotek č. 01/205, 07/204 a 03/204 
v ul. Stavbařů se stanovením náhradnice paní Jany Pavlovičové, Strakonice.  
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III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
10) Miloš Kusenda – žádost o prodloužení nájemního poměru ke startovací bytové 
jednotce 
Usnesení č. 2267/2008 (73/1a)  
Rada města  po projednání  
I. Nesouhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy ke startovací bytové jednotce č. 08, Strakonice na další dva 
roky, tedy do 30. října 2010. 
 
11) Uvolněná b.j. 1+2, č.b. 007, v č.p. 405, ul. Nádražní, Strakonice II 
Usnesení č. 2268/2008 (73/1a)  
Rada města  po projednání  
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 007, v domě č.p. 405, ul. Nádražní přímým prodejem do 
osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 007/405, ul. Nádražní, Strakonice 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve 
výši 1.100 000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
12) Dohoda o předčasném užívání části stavby „Úprava pozemků a vstupního prostoru – 
kruhová křižovatka, hřbitov u kostela sv. Václava, Strakonice“  
Usnesení č. 2269/2008 (73/1a)  
Rada města  v souvislosti se realizací stavby: „Úprava pozemků a vstupního prostoru – 
kruhová křižovatka, hřbitov u kostela sv. Václava, Strakonice“  
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o předčasném užívání části stavby „Úprava pozemků a vstupního 
prostoru – kruhová křižovatka, hřbitov u kostela sv. Václava, Strakonice“ mezi Městem 
Strakonice a mezi zhotovitelem PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 47 
Strakonice, IČ 47239743. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné Dohody o předčasném užívání části stavby „Úprava 
pozemků a vstupního prostoru – kruhová křižovatka, hřbitov u kostela sv. Václava, 
Strakonice“  

            
13) Revitalizace strakonického hradu  
Usnesení č. 2270/2008 (73/1a)  
Rada města  po projednání  
I. Rozhodla   
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby: „Revitalizace strakonického hradu“ 
v zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. a použít kriterium pro 
hodnocení  nabídek pouze nabídkovou  cenu včetně DPH. 
II. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele stavby „Revitalizace strakonického hradu“ 
v zjednodušeném podlimitním řízení, těmto dodavatelům: 

1. PRIMA   a.s.,Raisova 1004, 386 01 Strakonice 
2. JIHOSPOL - Jihočeská obchodní a stavební společnost  a.s., Písecká 893, Strakonice 
3. PROTOM  Strakonice s.r.o., Písecká  290, 386 01 Strakonice 
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4. František Žahour – Garantstav, Tisová 233, 386 01 Strakonice 
5. VKS stavební s.r.o., Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice 
6. Salvete, spol. s r.o., Písecká 506, 386 01 Strakonice 

III. Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení : 

1. člen  PhDr. Ivana Říhová  
2. člen  pan Václav Šrámek  
3. člen  Ing. Jana Narovcová 
4. člen Ing. Oldřich Švehla 
5. člen pan Jaroslav Houska 

 
náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek : 

1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník Ing. Lukáš Srb 
4. náhradník Mgr. Ivana Parkosová 
5. náhradník Michal Bezpalec 

 
hlas poradní: JUDr. Eva Dlouhá 
Dále bude přizván zástupce Úřadu regionální rady NUTS II Jihozápad. 
IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
14)  Dodatek č.1 k SOD v souvislosti s realizací stavby: „Oprava parkovacích ploch – ul. 
Heydukova, Strakonice“ 
Usnesení č. 2271/2008 (73/1a)  
Rada města  po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 se společností Znakon, a.s. Sousedovice 44, 386 01 Strakonice 
v souvislosti s realizací stavby: „Oprava parkovacích ploch – ul. Heydukova, Strakonice“. 
Předmětem dodatku č.1 je navýšení  rozsahu díla v souvislosti s rekonstrukcí chodníků v dané 
lokalitě v celkové částce dle změnového listu č.1 ve výši 1.460.137,- Kč včetně DPH. 
Celková cena díla činí 6.656.625,- Kč včetně DPH.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č.1  
 
15) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem zpracovatele projektové 
dokumentace stavby: „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“ 
Usnesení č. 2272/2008 (73/1a)  
Rada města  po projednání  
I. Souhlasí 
v souvislosti s výběrovým řízením malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace 
stavby: „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“ s vyřazením nabídek nesplňujících 
požadavky zadavatele dle záznamu z posuzování a otevírání nabídek, jedná se o uchazeče: 

▪ Atelier Penta s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice 
▪ Ing. arch. Josef Kiszka – architekt, Klidná 5, 736 01 Havířov 

II. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu na základě záznamu o posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr zpracovatele projektové dokumentace stavby: „Rekonstrukce 
Velkého náměstí, Strakonice“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností MOTT 
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MACDONALD Praha, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1 za celkovou cenu díla 
2.287.894,- Kč včetně DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
16) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele stavby: 
„Cyklostezka ul. Ellerova, Strakonice“ 
Usnesení č. 2273/2008 (73/1a)  
Rada města  po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu na základě záznamu o posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby: „Cyklostezka ul. Ellerova, Strakonice“. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána společností Znakon a.s., Sousedovice 44, 386 01 
Strakonice za celkovou cenu díla 4.035.927,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
17) Kochanka s.r.o., Trachtova 220, Strakonice – žádost o prodloužení nájemní smlouvy  
Usnesení č. 2274/2008 (73/1a)  
Rada města  po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. 08-060 uzavřené 1.2.2008 mezi městem 
Strakonice a společností Kochanka s.r.o., Trachtova 220, Strakonice, jehož předmětem je 
prodloužení nájemní smlouvy na užívání části pozemku p.č. 80 v k.ú. Strakonice (parkoviště 
pod Baťou) o výměře cca 4x6m za účelem umístění staveniště v souvislosti s realizací stavby 
„Vestavba a stavební úpravy na st. p. č. 163 a přístavba na p.č. 157 v k.ú. Strakonice“ do 
26.9.2008.  
Celkové nájemné  se nezvyšuje 
 
Projednávání bodů 2 -  se zúčastnili Ing. Krausová a Ing. arch. Andrlík 
 
2. Vyhodnocení VŘ na zpracování architektonicko – urbanistické studie ploch v okolí 
Měšťanského  pivovaru Strakonice 
Usnesení č. 2275/2008 (73/2)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhodnocením výběrového řízení na zpracování architektonicko – urbanistické studie ploch 
v okolí Měšťanského pivovaru Strakonice 
1. pořadí – Ing. arch. Josef Kiszka, Národní 1, 736 01 Havířov – Město 
2. pořadí – Adam Rujbr Architects, Hořejší nábř. 19, 150 00 Praha 5 
3. pořadí – DHV CR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 
III. Souhlasí 
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši 296 310,- Kč z kapitoly projekty 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit smlouvu k podpisu a pověřuje starostu jejím podpisem 
3. VŘ na zpracování regulačního plánu „Podskalská – Lázeňská“ ve Strakonicích 
Usnesení č. 2276/2008 (73/3)  
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
se zadáním výběrového řízení na zpracování regulačního plánu „Podskalská – Lázeňská“ ve 
Strakonicích  
II. Souhlasí 
s obesláním těchto firem: 
UA Projekce, Ing. arch. Štěpánka Ťukalová, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice 
Ing. arch. Josef Kiszka, studio ARKISS ul. Národní 1, 736 01 Havířov – Město 
Ing. arch. Roman Schmitt, A 32, spol. s r.o., Podsrpenká 139, 386 01 Strakonice 
IKP Consulting Engineers s.r.o., Jirsíkova 5, 186 00 Praha 8 
Urb. atelier UP – 24, Ing. arch. Vlasta Poláčková, U Sadu 13,162 00 Praha 6, 
STUDIO KAPA, Ing. arch. Petr Vávra, Na Petynce 88,169 00 Praha 6 
Ateliér AURUM, s.r.o., Jiráskova 21, 530 02 Pardubice 
III. Jmenuje 
členy komise pro hodnocení nabídek zakázky: 
Ing. Karel Vlasák, Ing. arch. Marta Slámová, Ing. arch. David Andrlík, Mgr. Robert Flachs, 
Ing. Jaromír Zeman 
a náhradníky: 
Ing. Pavel Vondrys, Ing. Helena Ondrášková, Ing. Jana Narovcová, Jaroslav Bašta, Ing. 
Jaroslav Brůžek 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje zajistit výběrové řízení 
 
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 07 – 304 na zpracování územního plánu Strakonice 
Usnesení č. 2277/2008 (73/4)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 07 – 304 uzavřené mezi městem Strakonice 
a Ing. arch. Štěpánkou Ťukalovou, urbanisticko – architektonická UA PROJEKCE, 
Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice na zpracování územního plánu Strakonice, 
předmětem dodatku č. 1 je změna ceny díla a úprava fakturace v návaznosti na schválené 
zadání územního plánu Strakonice Zastupitelstvem města Strakonice, celková cena díla činní 
1 983 730,- Kč včetně DPH (původně 2 380 000,- Kč) 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit předmětný dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k podpisu a pověřuje 
starostu jeho podpisem 
 
5. Provedení odborných průzkumů s vyhodnocením stavu a vývoje území jako součást 
podkladů pro zpracování  rozboru udržitelného rozvoje území pro ORP Strakonice 
Usnesení č. 2278/2008 (73/8)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu v rámci Oblasti intervence 
5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, Zaměření výzvy 5.3a) – 
Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou 
působností) a krajů na provedení odborných průzkumů s vyhodnocením stavu a vývoje území 
jako součást podkladů a rozbor udržitelného rozvoje území pro ORP Strakonice. Celkové 
náklady projektu jsou 994 543,- Kč vč. DPH, přičemž podíl spolufinancování z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj ERDF bude ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů a 15 % 
tvoří národní spolufinancování hrazené ze státního rozpočtu. 
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II. Rozhodla 
o výjimce z  Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, 
schválených usnesením Rady města Strakonice dne 11. 10. 2006 a usnesením ze dne 27. 2. 
2008, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení odborných průzkumů 
s vyhodnocením stavu a vývoje území jako součást podkladů a zpracování rozboru 
udržitelného rozvoje území  pro ORP Strakonice 
III. Rozhodla 
zadat bez výběrového řízení, s ohledem na negativní výsledky dvou předchozích výběrových 
řízení a vysoké nabídkové ceny, zakázku na provedení odborných průzkumů s vyhodnocením 
stavu a vývoje území jako součást podkladů a rozbor  udržitelného rozvoje území pro ORP 
Strakonice, společnosti BERIT, a.s., Žarošická 13, Brno za cenu 835 750,- Kč bez DPH, tj. 
994 543,- Kč vč. DPH, s podmínkou že práce budou zahájeny až na písemný pokyn 
zadavatele. 
IV. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy o dílo se společností BERIT, a.s., Žarošická 13, Brno  
V. Ukládá 
odboru rozvoje vydat písemný pokyn k započetí prací na předmětu díla zhotoviteli 
(společnost BERIT, a.s.) až po závazném potvrzení o přidělení dotačních prostředků.  
VI. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy 

 
6. Zápisy z 29. a 30. jednání projektu Otavské plavby 
Usnesení č. 2279/2008 (73/5)  
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
zápis z 29. jednání projektu Otavské plavby ze dne 3. července 2008. 
II.  Bere na vědomí 
zápis z 30. jednání projektu Otavské plavby ze dne 8. července 2008. 
 
7. Příspěvek na akci Jihočeský vrabčák 
Usnesení č. 2280/2008 (73/6)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím záštity starosty města a příspěvku ve výši Kč 5 000,-- na úhradu nájemného 
v MěDK Strakonice při akci Jihočeský vrabčák panu Petru Jirotkovi, Agency LIVE,                 
Na Bendov 216, 387 06 Malenice. 
 
8. „Smlouva o pronájmu hygienického zařízení a sanitární techniky s firmou  
Velkostatek Tetín spol. s r. o.“ 
Usnesení č. 2281/2008 (73/9)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu hygienického zařízení a sanitární techniky 
s firmou Velkostatek Tetín spol. s r.o., za účelem zajištění technického zázemí akce „Loučení 
s prázdninami – sbal prázdniny do stanu“. 
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podepsáním smlouvy o krátkodobém pronájmu hygienického 
zařízení a sanitární techniky uzavřenou mezi městem Strakonice a  poskytovatelem firmou 
Velkostatek Tetín spol. s r.o. 
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9. „Licenční smlouva podle § 46 a 101 autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném 
znění (OSA) 
Usnesení č. 2282/2008 (73/10)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením licenční smlouvy o provozování děl prostřednictvím reprodukčních technických 
přístrojů s občanským sdružením Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, za 
účelem zajištění akce „Loučení s prázdninami – sbal prázdniny do stanu“. 
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podepsáním licenční smlouvy o provozování děl prostřednictvím 
reprodukčních technických přístrojů, uzavřenou mezi městem Strakonice a Ochranným 
svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s. 
 
10. „Partnerství mezi městem Strakonice a občanským subjektem Mateřské centrum 
Beruška v rámci  Projektu Zdravé město Strakonice“ 
Usnesení č. 2283/2008 (73/11)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dohody o partnerské spolupráci, jehož předmětem je vzájemná 
spolupráce smluvních stran za účelem rozvoje Projektu Zdravé město Strakonice a místní 
Agendy 21 (dále PZM a MA21) ve Strakonicích, s důrazem na aktivní uplatňování 
a propagaci udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života na místní a regionální úrovni. 
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice, a zároveň politika Zdravého města Strakonice, podpisem dohody o 
partnerské spolupráci mezi městem Strakonice a  občanským subjektem MC Beruška. 
 
11. Smlouva o výpůjčce 2008 - 157 pro IISSDE  
Usnesení č. 2284/2008 (73/12)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
smlouvu o výpůjčce 2008 – 157 na technického vybavení pro IISSDE (Informační systém 
správních a dopravních evidencí) mezi  Městem Strakonice a Českou republikou – 
Ministerstvem vnitra 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem smlouvy o výpůjčce 
 
12. Dodatek č.1 ke smlouvě s MPSV o přenechání majetku do užívání č.30710/2007 
Usnesení č. 2285/2008 (73/13)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
Dodatek č.1 ke smlouvě o přenechání majetku (výpočetní techniky) č. 30710/2007 do užívání 
mezi Městem Strakonice a Českou republikou – Ministerstvem práce a sociálních věcí 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem dodatku č.1 smlouvy o přenechání majetku do užívání 
 
13. Licenční smlouva na program Heletax 
Usnesení č. 2286/2008 (73/14)  
Rada města po projednání 
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I. Schvaluje 
Schvaluje licenční smlouvu na program Heletax mezi Městem Strakonice a firmou Topol Pro 
spol. s r.o. 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem licenční smlouvy 
 
14. Rozpočtové opatření č. 73  
Usnesení č. 2287/2008 (73/15)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
změnu rozpočtu o: 
RO č. 73 ve výši  55 000,- Kč 
Grant JčK pro příspěvkovou organizaci MěKS Strakonice na realizaci projektů „Skupovy 
Strakonice – postupová krajská loutkářská přehlídka“ a „XVIII. Mezinárodní dudácký festival 
Strakonice“. 
II. Ukládá 
Finančnímu odboru  rozpočtová opatření  č.  73  provést. 
 
15. Dodatečné průzkumné práce ve sklepním prostoru hradního objektu ve 
Strakonicích.  
Usnesení č. 2288/2008 (73/16)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s provedením dodatečných průzkumných prací ve sklepním prostoru hradního objektu firmou 
OPV s.r.o., Bělohorská 31, 169 00 Praha 6 v rozsahu ruční sondáže průběhu skalního podloží, 
ruční sondáže k odběru vzorků zemin a odběru 4 zonálních vzorků zemin určených 
k laboratorním analýzám za cenu  60 000,- Kč. Potřebné finanční prostředky  budou kryty 
z vlastního rozpočtu odboru životního prostředí.  
 
16. ADRA den pro děti – příspěvek na pronájem malého divadélka v MěDK  
Usnesení č. 2289/2008 (73/17)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 450,-Kč  na úhradu nákladů na pronájem malého divadélka  
v  prostorách Kulturního domu ve Strakonicích dne 7.9.2008 v době od 16:15 do 17:00 hodin 
u příležitosti charitativní akce „ADRA den pro děti“. 
 
17. Užití znaku města  
A/ XVI. Národní p řehlídka plemene koní Shagia - arab  
Usnesení č. 2290/2008 (73/18)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s užitím znaku města Strakonice v propagačních materiálech na XVI. Národní přehlídku 
plemene koní Shagia – arab, která se koná 23.8.2008 ve  Strakonicích. 
 
B/ Šmidingerova knihovna – Sborník oceněných prací v literární soutěži prof. A. 
Voráčka. 
I. Usnesení č. 2291/2008   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s užitím znaku města  Strakonice na vydání Sborníku oceněných prací v literární soutěži prof. 
Antonína Voráčka pro Šmidingerovu knihovnu 
 
18. Zpravodaj města Strakonice   
Usnesení č. 2292/2008 (73/19)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zproštěním platby za uveřejnění inzerce ve Zpravodaji města Strakonice u subjektů 
zabývajících nekomerčně poskytováním sociálních služeb. (U komerčních aktivit inzeráty 
zpoplatňovat).  
II. Nesouhlasí   
se zveřejňováním textů týkajících se prezentace politických stran a jednotlivých politiků  ve 
Zpravodaji města Strakonice. 
 
19. Žádost Pavla Maláta o změnu rozhodnutí ve věci výpovědi nájmu z bytu  
Usnesení č. 2293/2008   
Rada města po projednání 
I. Trvá 
na usnesení č. 1703/2008 z 27.2.2008. 
 
20. Osadní výbor Nový Dražejov a Virt – poskytnutí finančního příspěvku 
Usnesení č. 2294/2008   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku Osadnímu výboru Nového Dražejova a Virtu ve výši 
10.000,-Kč při zajištění akce "Konec prázdnin", která se koná v sobotu 13. září 2008. 
 
21. Šmidingerova knihovna – příspěvek na pivní etikety 
Usnesení č. 2295/2008   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5000,-Kč na pivní etikety u příležitosti 165 let založení 
knihovny. Bude hrazeno z rozpočtu odboru školství a CR. 
 
22. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006   
Usnesení č. 2296/2008   
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,  
na  sobotu 30.8. – koncert  - živá hudba  – Podskalí - Ostrov – Michal Polata, od 22:00 
hodin do 23:00 hodin  
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                               PhDr. Ivana Říhová    
     starosta                 místostarostka                       


