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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 75. jednání Rady města Strakonice 

konaného 10.9.2008 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     6 členů RM :  

                        Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Vlasák – místostarosta  

                       PhDr. Říhová – místostarostka  
       členové RM: pí Žiláková, Mgr. Parkosová, Ing. Pavel                 

Ing. Tůma – tajemník 
Mgr. Tůmová - PR 

  
Omluveni:      MUDr. Chod 

             
 
 
 
Program: 
                                 
1. Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 2358/2008 – 2376/2008 
2. Vyhodnocení výběrového řízení „Digitalizace radiového spojení na MP Strakonice“ 

        Usnesení č. 2377/2008  
3. Podnět k projednání regulačního plánu „Podskalská – Lázeňská“ ve Strakonicích 

        Usnesení č. 2378/2008  
4. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dotační management 
projektu „Hrad Strakonice –  Obnova národní kulturní památky a její využití pro další rozvoj 
regionu“                  

        Usnesení č. 2379/2008 
5. Komunitní plán – Plán zdraví a kvality života Zdravého města Strakonice. 

        Usnesení č. 2380/2008  
6. Rozpočtová  opatření   č.  74 - 76   

        Usnesení č. 2381/2008  
7. SK Strakonice 1908 s.r.o – příspěvek  
                Usnesení č. 2382/2008 
8. Ověřovací dopravně – urbanistická studie lokality vlakového a autobusového nádraží 
                Usnesení č. 2383/2008 
 
 
Zahájení:  
75. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:40 hodin 
v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Majetkové záležitosti 
 
1)  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o uzavření věcného 
břemene v souvislosti s přípravou realizace stavby: „Strakonice – Nový Dražejov – 
protipovodňová opatření“ 
Usnesení č. 2358/2008 (75/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s přípravou realizace stavby „Strakonice – Nový Dražejov – protipovodňová 
opatření“ s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dále 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene, přičemž věcné břemeno spočívá v právu 
umístit na pozemek p.č. 1277/23 v k.ú. Dražejov u Strakonic výústní objekt kanalizační stoky, 
a to za cenu dle znaleckého posudku. Pozemek p.č. 1277/23 v k.ú. Dražejov u Strakonic je 
v majetku České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv 
 
2)  Žádost o souhlas s uložením plynovodní a  elektrické přípojky do pozemku v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 1334/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti  s  
novostavbou rodinného domu na pozemků p.č. dle KN 1382 a p.č. dle KN 1107/28  vše 
v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
Žadatel:  Magdalena a Josef  Hanzlovi,  Nový Dražejov , 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2359/2008 (75/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením nízkotlaké plynovodní přípojky a s uložením kabelové elektrické přípojky NN do 
pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1334/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic z 
důvodu připojení novostavby rodinného domu na pozemku p.č. dle KN 1382 a p.č. dle KN 
1107/28  vše v k.ú. Dražejov u Strakonic,dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 
1) Uvolněná b.j. 1+0 č. b. 004 v domě č. p. 518, Bažantnice, Strakonice 
Usnesení č. 2360/2008 (75/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+0 (43,40 m2), č. b. 04,Bažantnice, 
Strakonice, s panem Josefem Lackem, Strakonice.   
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Uvolněná b. j. 1+3, č. b. 077, v č. p. 87, ul. Na Ohradě, Strakonice II 
Usnesení č. 2361/2008 (75/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 077, v domě č. p. 87, ul. Na Ohradě, přímým prodejem do 
osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 077/87, ul. Na Ohradě, Strakonice 
II včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve 
výši 1 100 000,- Kč. 
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II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
3) Obsazení, dále jen uzavření smluv o nájmu 30 byt. jednotek v bytovém domě 13 
Jezárky – Strakonice. 
Usnesení č. 2362/2008 (75/1a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla   
a) obsadit 30 b.j. v bytovém domě 13 Jezárky – Strakonice, ve složení: 2 x 1+0, 16 x 2+kk, 2 
x BBJ – 2+kk, 2 x BBJ – 3+kk, 8 x 3+kk, (47 m2 do 79,20 m2) v souladu s podmínkami 
nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí 
části nákladů spojených  s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby (dále jen nařízení 
vlády).  
b) o nájem bytu mohou občané žádat pouze prostřednictvím podání žádosti na příslušném 
tiskopise, jehož nedílnou součástí jsou určené přílohy, nutné pro posouzení předmětných 
žádostí v souladu s  nařízením vlády.  
c) výběr konkrétních uchazečů provede bytová komise (v souladu s podmínkami nařízení 
vlády) a návrh předloží radě města k projednání. 
d) nájemné z bytu nebude vyšší než součin pořizovací ceny bytu a měsíčního koeficientu 
0,00333. Navýšení nájemného o míru inflace bude provedeno každoročně k 1.7., nejdříve 
však po 12 měsících. (tzn., upravit míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 měsíců 
předposledního kalendářního roku a zveřejněnou Českým statistickým úřadem (ust.§ 4 
písm.d) nařízení vlády). 
e) návrh konkrétní výše nájemného z bytů předloží TS Strakonice s. r. o., Správa bytového 
hospodářství radě města ke schválení samostatně.  
f) město Strakonice nedá nájemci b.j. souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu (ust. § 4 
písm. f) nařízení vlády).  
g) uzavře smlouvu o nájmu bytu pouze s příjmově vymezenou osobou, která nemá vlastnické 
nebo spoluvlastnické  právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo k bytu, ani je neužívá 
právem odpovídajícím věcnému břemeni. Tuto podmínku musí splňovat i další členové 
domácnosti, kteří mají v bytě bydlet (ust. § 4 písm.g) nařízení vlády). 
h) smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu 2 let, přičemž smlouvu bude možné 
opakovaně prodloužit (ust. § 4 písm. h) nařízení vlády). 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit rozhodnutí rady města na úřední desce a ve Zpravodaji města.  
 
5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva  o uzavření věcného 
břemene v souvislosti s přípravou realizace stavby: „Strakonice – Nový Dražejov – 
protipovodňová opatření“ 
Usnesení č. 2363/2008 (75/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
V souvislosti s přípravou realizace stavby: „Strakonice – Nový Dražejov – protipovodňová 
opatření“ uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a dále smlouvy 
o zřízení věcného břemene, přičemž věcné břemeno spočívá v právu umístit na dotčené 
pozemky stavbu kanalizační stoky. Ocenění věcného břemene dotčených pozemků je 
stanoveno ve výši  15,-  Kč / m. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
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6) Stavba „Rekonstrukce komunikace Tisová ve Strakonicích“.  
Žadatel: SSŽ, a.s., Planá 72, 370 01 České Budějovice 
Usnesení č. 2364/2008 (75/1a) 
Rada města  v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce komunikace Tisová ve Strakonicích“  
I. Souhlasí  
s umístěním skládky materiálu obstaraného zhotovitelem pro realizaci díla a o meziskládku 
vytěžené zeminy na pozemku v majetku Města p.č. dle KN 1371/1 v k.ú. Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
7)  Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemcích ve vlastnictví  města p.č. dle KN 
185/2 a p.č. dle KN 1334/1 vše v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou  
přípravou  stavby „Dražejov – Na Hrázi - Rozšíření NN  parc.č. 119“ .                                      
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Písecká 283,  
386 01 Strakonice – projektová kancelář elektro.  
Usnesení č. 2365/2008 (75/1a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemcích ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 185/2 a p.č. 
dle KN 1334/1 vše v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby 
Dražejov – Na Hrázi - Rozšíření NN parc.č. 119“, dle sazebníku.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
8)  Dlužná částka za telefon v prostoru hradního sklípku ve Strakonicích 
Usnesení č. 2366/2008 (75/1a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
se zaplacením částky ve výši 1.229,- Kč spol. Hradní sklípek, spol. s.r.o. zastoupené 
jednatelkou p. Ritou Sichingerovou (původnímu nájemci hradního sklípku ve Strakonicích) 
z prostředků města Strakonice, která byla uhrazena výše uvedenou společností za telefon 
v hradním sklípku za  období září a říjen 2007, tedy za období, kdy již nájemce nebytový 
prostor nevyužíval.    

 
1) Václav Vachulka, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
- pozemek p.č. 596/19 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 41 m2 
Usnesení č. 2367/2008 (75/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 596/19 v k.ú. Přední Ptákovice o 
výměře 41 m2.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 596/19 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 41 m2, za cenu 
500,-Kč/m2 panu Václavu Vachulkovi, Strakonice, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení 
záměru nepřihlásí jiný zájemce a po doložení potvrzení o zaplacení Platebního rozkazu 
vydaného Okresním soudem ve Strakonicích č.j. 19 Ro 221/2008-10, po protokolárním 
předání pozemků  p.č. 596/18 a p.ř. 596/18 v k.ú. Přední Ptákovice zpět městu Strakonice.  
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III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu podpisem předmětné smlouvy.  
2)  Žádost o uzavření kupní smlouvy  v souvislosti se zásadami realizace staveb 
inženýrských sítí obecného zájmu. 
ŽADATEL: Ji ří Mikeš, Lenka Mikešová, Ing. Petr Mikeš, Lada Mikešová v zastoupení 
Ing. Petr Mikeš, Strakonice 
Usnesení č. 2368/2008 (75/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit v souvislosti s realizací stavby komunikace, kanalizace a vodovodu na pozemku p.č. 
dle KN 1001/22 k.ú. Dražejov u Strakonic s uzavřením kupní smlouvy s předmětem koupě 
kanalizačního a vodovodního řadu v délce 33 m, dále komunikace včetně pozemku p.č. dle 
KN 1001/22 k.ú. Dražejov u Strakonic. Kupní cena je stanovena ve výši 63.601,- Kč. 
Uzavření kupní smlouvy je podmíněno opravou asfaltové plochy předmětné stavby. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
3) ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru na prodej  
Usnesení č. 2369/2008 (75/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje  ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 182/1 v k.ú. Nové Strakonice o 
výměře cca 430 m2, za účelem výstavby garáží. Přesná výměra bude určena na základě 
geometrického plánu s tím, že budou respektovány požadavky ZŠ Dukelská. 
 
4) Majetkoprávní vypořádání areálu „Bažantnice“ – výkup spoluvlastnických podílů od 
p. Rudolfa Berana, Weeping Spruce court Concord 4412, California, USA 
(spoluvlastnický podíl 3/16) a paní Heleny Cavanagh, Highbourne Rd.71, Toronto 
Ontario M5P 2J3, Kanada (spoluvlastnický podíl 3/16) 
Usnesení č. 2370/2008 (75/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s využitím předkupního práva k spoluvlastnickým podílům k nemovitostem 
v lokalitě „Bažantnice“, a to č.p. 141 na p.č. st. 34/1 a p.č. st. 34/8, č.p. 372 na p.č. st. 34/2, 
p.č.st. 34/10,  p.č. st. 34/1 o výměře 529 m2 , p.č. st.34/2 o výměře 5719 m2 , p.č. st.  34/8 o 
výměře 72 m2 , p.č. st. 34/9 o výměře 108 m2 , p.č. st.34/10 o výměře 94 m2 ,p.č. 399 o 
výměře 431 m2, p.č. 400/1 o výměře 15262 m2, p.č. 400/9 o výměře 11007 m2, p.č. 401/1 o 
výměře 6857 m2, p.č. 401/2 o výměře 1090 m2, p.č. 401/3 o výměře 3006 m2, p.č. 401/5 o 
výměře 28 m2, p.č. 402/1 o výměře 3874 m2, p.č. 402/2 o výměře 1126 m2, p.č. 402/3 o 
výměře 395 m2, p.č. 406/1 o výměře 1606 m2, p.č. 406/2 o výměře 1299 m2, p.č. 411/3 o 
výměře 15332 m2, p.č. 746 o výměře 355 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, které jsou ve 
spoluvlastnickém podílu města Strakonice  (podíl 5/8), t.z. souhlasit: 

• s výkupem spoluvlastnického podílu o  velikosti  3/16  na   těchto  nemovitostech od            
p. Rudolfa Berana,  Weeping Spruce court Concord 4412, California, USA za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem, tj. 3.733.187,-Kč.  

• s výkupem spoluvlastnického podílu o velikosti 3/16  na těchto nemovitostech od paní 
Heleny Cavanagh, Highbourne Rd.71, Toronto Ontario M5P 2J3, Kanada za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem, tj. 3.733.187,-Kč.  
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II. Doporu čuje ZM  
souhlasit s úhradou ½  nákladů za převod (poplatek za návrh na vklad, daň z převodu 
nemovitostí).   
III. Doporu čuje ZM  
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
5) Modernizace bytového fondu  
Usnesení č. 2371/2008 (75/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s přidělením půjčky paní Jiřině Heřmánkové, Strakonice ve výši 50.000,-Kč na 
rekonstrukci a modernizaci vytápění a 30.000,-Kč na rekonstrukci a modernizaci stávajícího 
sociálního zařízení, vše v bytovém domě č.p. 672 v ul. Prof. Skupy, Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM  
pověřit starostu města podpisem smlouvy o půjčce. 
 
6) Žádost o prodloužení termínu kolaudace půdních bytů v č.p. 791 a č.p.792 v ul. 
Husova  
Usnesení č. 2372/2008 (75/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o výstavbě ze dne 10. 4. 2007 uzavřené se 
stavebníky b.j. v č.p. 792, manželi Ing. Pavlem Polanem, a Mgr. Zuzana Polanová, bytem 
Mečichov  a stavebníkem  b.j. v č.p. 791, p. Leon Přib, Strakonice, týkající se posunutí 
termínu kolaudace půdních b.j. v domě č.p. 791, 792 v ul. Husova  z původě  stanoveného  
31.10.2008 na 30. 4. 2009. 
II. Pověřit 
starostu města podpisem dodatku č.1. 
 
7) ČR – Ředitelství silnic a dálnic – výkup části pozemku p.č. 1336/1  v k.ú. Dražejov u 
Strakonic o výměře cca 85 m2  
Usnesení č. 2373/2008 (75/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s výkupem   části    pozemku   p.č. 1336/1   v  k.ú. Dražejov  u  Strakonice  o 
výměře  cca  85 m2 
od ČR – Ředitelství silnic a dálnic, za cenu stanovou znaleckým posudkem, za účelem 
vybudování chodníku v Novém Dražejově. 
I. Doporučuje ZM  
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
8) Dohoda o zrušení a vypořádání smlouvy o dílo 
Usnesení č. 2374/2008 (75/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zněním  dohody uzavřené mezi městem Strakonice a CBPS s.r.o., Č. Budějovice za účasti 
Ing. Milana Švába (insolvenčního správce) jejíž předmětem je zrušení smlouvy o dílo č.  
04-637 včetně dodatků č. 1,2,3 na realizaci stavby „ZŠ Povážská Strakonice“. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody. 
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9) IDEAL  AUTOMOTIVE Bor, s.r.o., Nová Hospoda 16, okres Tachov, PSČ 348 02 – 
žádost prodej  pozemků 
Usnesení č. 2375/2008 (75/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na : 
A) prodej  části pozemku p.č. p.č. 1208/1 v k.ú. Strakonice  
B) směnu části pozemku p.č. p.č. 1208/1 v k.ú. Strakonice 
II. Souhlasí 
s prodejem uvedených pozemků: 
parc.č. 1190/14 o výměře 266 m2, ostatní plocha 
parc.č. 1190/16 o výměře 5.928 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 2.591 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 2.348 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 
za cenu  150,- Kč/m2  společnosti IDEAL  AUTOMOTIVE Bor, s.r.o., Nová Hospoda 16, 
okres Tachov, PSČ 348 02 , přičemž prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní 
při splnění následujících podmínek: 
- společnost se bude podílet na financování nové příjezdové komunikace vybudované dle 
projektové dokumentace, v rozsahu odpovídajícímu podílu vlastněných pozemků v celém 
zájmovém území.    
- společnost vybuduje na vlastní náklady podél stávající železniční trati přístupovou 
komunikaci k řece Otavě v kvalitě odpovídající stávajícímu stavu. 
- v případě, že společnost v budoucnu zažádá o prodej části pozemku 1208/1 a pozemku pč. 
st. 1069 zavazuje se město jednat o prodeji těchto pozemků, a to za podmínky vybudování 
skleníků o totožné kapacitě na náklady společnosti na pozemku pč. 1208/1, 1208/6, 1208/12 
se současnou  podmínkou dořešení vlastnictví k pozemku 1208/12 v k.ú. Strakonice  
- společnost prokáže zaměstnávání 200 lidí v nově vybudovaných výrobních prostorách 
v lokalitě U Blatenského mostu.do 5-ti let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 
Uzavření kupní smlouvy je podmíněno splněním výše uvedených podmínek nejpozději do 7 
let od uzavření budoucí kupní smlouvy. V případě, že výše uvedené podmínky nebudou 
splněny, zvyšuje se kupní cena pozemku na trojnásobek výše uvedené kupní ceny tj.            
450 Kč/m2. 
III. Souhlasí  
A) s prodejem části pozemku p.č. p.č. 1208/1 v k.ú. Strakonice společnosti IDEAL  
AUTOMOTIVE Bor, s.r.o., Nová Hospoda 16, okres Tachov, PSČ 348 02, přičemž prodej 
bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní, a to za stejných podmínek jako v v bodě I., 
pokud se v zákonné lhůtě pro zveřejnění záměru nepřihlásí jiný zájemce. Přesná výměra bude 
určena na základě GP. 
B) se směnou části pozemku p.č. 1208/1 v k.ú. Strakonice za část pozemku p.č. 1208/3 a p.č. 
1208/13 v k.ú. Strakonice o totožných výměrách, pokud se v zákonné lhůtě pro zveřejnění 
záměru nepřihlásí jiný zájemce. Tento souhlas je podmíněn vlastnictvím pozemků p.č. 1208/3 
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a p.č. 1208/13 v k.ú. Strakonice společností IDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o., Nová 
Hospoda 16, okres Tachov, PSČ 348 02. 
IV. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětných smluv      
 
10) Převod vlastnictví nemovitostí z majetku města Strakonice využívaných 
Měšťanským pivovarem Strakonice, a.s. do vlastnictví Měšťanského pivovaru 
Strakonice, a.s. 
Usnesení č. 2376/2008  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit se záměrem týkající se převodu vlastnictví nemovitostí z majetku města Strakonice 
využívaných Měšťanským pivovarem Strakonice a.s. do vlastnictví Měšťanského pivovaru 
Strakonice a.s. 
II. Ukládá 
RM zajistit všechny potřebné podklady  pro rozhodnutí zastupitelstva o způsobu převodu 
vymezeného nemovitého majetku  
 
2. Vyhodnocení výběrového řízení „Digitalizace radiového spojení na MP Strakonice“ 
Usnesení č. 2377/2008 (75/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení „Digitalizace radiového spojení na MP Strakonice“ 
v tomto pořadí: 
1. SOVT-RADIO, s. r. o., Mokrého 202/I, Vodňany   za cenu  199 488,- Kč vč. DPH 
2. KONEKTel, a. s., Pražská 152, Pardubice   za cenu   234 846,50 Kč vč. DPH 
II. Ukládá 
veliteli strážníků oznámit uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a zajistit 
provedení díla 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
3. Podnět k projednání regulačního plánu „Podskalská – Lázeňská“ ve Strakonicích 
Usnesení č. 2378/2008 (75/4) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit dle § 64 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění, s podnětem regulačního plánu „Podskalská – Lázeňská“, jehož součástí je 
návrh zadání regulačního plánu „Podskalská – Lázeňská“ 
II. Doporu čuje ZM 
uložit odboru rozvoje předložit materiál k projednání Zastupitelstvu města Strakonice 
 
4. Výzva k podání nabídek o veřejnou zakázku malého rozsahu na dotační management 
projektu „Hrad Strakonice – Obnova národní kulturní  památky a její využití pro další 
rozvoj regionu“ 
Usnesení č. 2379/2008 (75/2) 
Rada města po projednání 
I.  Rozhodla 
zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 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 dotační management projektu „Hrad Strakonice – 



 9

Obnova národní kulturní památky a její využití pro další rozvoj regionu“. 
II. Souhlasí  
s obesláním těchto firem: 
1.) Kancelář ekonomického a finančního poradenství, Zavadilka 2584, 370 05 České 
Budějovice 
2.)  Novohradská občanská společnost o.s., Pod Vodárnou 349, 373 33 Nové Hrady 
3.) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ústav fyzikální biologie, Zámek 136, 

373 33 Nové Hrady 
Včetně zveřejnění výzvy na www stránkách Městského úřadu Strakonice s možností 
přihlášení dalších uchazečů.  
III. Jmenuje 
členy komise pro hodnocení nabídek zakázky: 
PhDr. Ivana Říhová, Ing. Věra Samková, Ing. Eva Krausová, Ing. arch. Marta Slámová, Pavla 
Němcová 
a náhradníky: 
Ing. Pavel Vondrys, Denisa Barvířová, DiS., Jaroslav Bašta, Mgr. Michal Novotný, Ing. 
Oldřich Švehla 
IV. Ukládá 
Odboru rozvoje zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky 
 
5. Komunitní plán – Plán zdraví a kvality života Zdravého města Strakonice. 
Usnesení č. 2380/2008 (75/5) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí Komunitní plán - Plán zdraví a kvality života Zdravého města Strakonice. 
 
6. Rozpočtovému   opatření   č.  74 - 76   
Usnesení č. 2381/2008 (75/6) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
RO č. 74 ve výši  200 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z položky daně a poplatky na 
položku znalecké posudky. (viz. Příloha č. 1) 
II. Doporu čuje ZM  
schválit  
RO č. 75 ve výši  500 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z položky opravy a údržba 
základních škol na položky opravy a údržba mateřských škol a rekonstrukce mateřských škol. 
Z této částky bude cca 350 000,- Kč použito na dofinancování akce „Stavební úpravy kuchyně 
a rozšíření hřiště MŠ U Parku“ (projekt „Kdo si hraje, nezlobí“ spolufinancovaný 
z Finančních mechanismů EHP/Norska a Jihočeským krajem)  z důvodu rozšíření akce. Na 
projekt již byla v rozpočtu města schválena částka 2 585 112,- Kč (dotace 1 177 112,- Kč, 
zdroje města 1 408 000,- Kč).  
Další finanční prostředky budou použity na drobné opravy, havárie a údržbu budov 
mateřských škol.  (Příloha č.2) 
RO  č. 76  ve výši  3 235 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru: 
- 1 041 000,- Kč z položky komunikace – investice 
- 1 194 000,- Kč z akce „Úprava okolí kruhové křižovatky Podsrpenská x Volyňská“ 
- 1 000 000,- Kč z položky výměníkové stanice – rekonstrukce 
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na  položky chodníky – opravy a chodníky – investice  (rekonstrukce a výstavba  chodníků). 
III. Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 74  provést a rozpočtové opatření č.  75 a 76 
předložit ke schválení na nejbližším zasedání ZM. 

 
7. SK Strakonice 1908 s.r.o – příspěvek  
Usnesení č. 2382/2008  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 50.000,-Kč na zajištění  oslav 100 let organizované kopané 
ve Strakonicích.Bude hrazeno z položky „správní poplatky“ /RO č. 77/. 
 
8. Ověřovací dopravně – urbanistická studie lokality vlakového a autobusového nádraží 
Usnesení č. 2383/2008  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavření smlouvy o dílo jejímž předmětem je vypracování Ověřovací dopravně – 
urbanistická studie lokality vlakového a autobusového nádraží s doc. Ing. arch. Patrikem 
Kotasem. Cena díla je 177.310,-Kč včetně DPH, termín plnění je 30 dnů od podpisu smlouvy.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                   Ing. Karel Vlasák    
     starosta                  místostarosta                       


