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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 76. jednání Rady města Strakonice 

konaného 17.9.2008 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     6 členů RM :  

                        Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Vlasák – místostarosta  

                       PhDr. Říhová – místostarostka  
       členové RM: MUDr. Chod, Ing. Pavel, pí Žiláková 

Ing. Tůma – tajemník 
  
Omluveni:      Mgr. Parkosová, Mgr. Tůmová - PR 

 
Program: 
1. Vyhodnocení VŘ na realizaci dětského hřiště v prostoru dopravního hřiště u ZŠ Jiřího 
z Poděbrad  
    Usnesení č. 2384/2008  
2. Rozbor hospodaření města Strakonice a jím zřízených organizací za 1. pololetí roku 2008 
    Usnesení č. 2385/2008  
3. Zápis z 8. jednání komise pro sport 
    Usnesení č. 2386/2008  
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15/08 uzavřené s firmou Ochrana podzemních vod, s.r.o.,  
Bělohorská 31, 169 00 Praha 6 týkající se dodatečných průzkumných prací ve sklepním    
prostoru  hradního objektu  ve Strakonicích. 
    Usnesení č. 2387/2008  
5. Vyhodnocení VŘ řízení na zpracování studie předpolí Měšťanského pivovaru Strakonice 
    Usnesení č. 2388/2008  
6. ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 – nákup řezačky na maso 
    Usnesení č. 2389/2008  
7. Zápis z 3. jednání sociální komise 
    Usnesení č. 2390/2008  
8. Mimořádné odměny ředitelů ZŠ a MŠ zřizovaných městem z rozvojového programu 
MŠMT 
    Usnesení č. 2391/2008 
9. Informace o požadavcích na nákup interaktivních tabulí do ZŠ zřizovaných městem 
    Usnesení č. 2392/2008  
10.Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 2393/2008 – 2407/2008 
11. Jazykové vzdělávání zaměstnanců města Strakonice 2008/2009 
    Usnesení č. 2408/2008  
12. Platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Povážská a  ředitelky ZŠ F.L.Čelakovského 
    Usnesení č. 2409/2008  
13. MěÚSS - prodloužení ubytování v AD 
    Usnesení č. 2410/2008 
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14. Závěrečná zpráva z aplikace modelu  CAF 
    Usnesení č. 2411/2008  
15. Jmenování ředitele MěÚSSu ve Strakonicích 
    Usnesení č. 2412/2008 
Zahájení:  
76. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 16:05 hodin 
v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. Vyhodnocení VŘ na realizaci dětského hřiště v prostoru dopravního hřiště u ZŠ 
Jiřího z Poděbrad  
Usnesení č. 2384/2008 (76/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhodnocením výběrového řízení na realizaci dětského hřiště v prostoru dopravního hřiště 
u ZŠ Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích 
1. pořadí – Hags, s r.o., Pučova 17, 158 00 Praha 5 
2. pořadí – EIBE Česko s r.o., Prvomájová 514/39, 322 00 Plzeň 
3. pořadí – ONYX wood spol. s r.o., Žernovická 257, 383 01 Prachatice 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 
III. Souhlasí 
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši 447 941,- Kč včetně DPH, z kapitoly dětská 
hřiště 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit smlouvu k podpisu a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
2. Rozbor hospodaření města Strakonice a jím zřízených organizací za 1. pololetí roku 
2008 
Usnesení č. 2385/2008 (76/1) 
Rada města po projednání 
Bere na vědomí 
rozbor hospodaření města Strakonice a jím zřízených organizací za 1. pololetí roku 2008 
 
3. Zápis z 8. jednání komise pro sport 
Usnesení č. 2386/2008 (76/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 8. jednání komise pro sport ze dne 2. 9. 2008.  
II. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku Basketbalovému klubu Strakonice na kvalifikaci žákovské ligy – 
žákyní mladších ve dnech 4. 10. – 5. 10. 2008 ve Strakonicích. 
III. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku Basketbalovému klubu Strakonice na turnaj SCM mladších 
dorostenek v termínu od 4. 10. do 5. 10. 2008 ve Strakonicích. 
IV. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku Basketbalovému klubu Strakonice na turnaj SCM starších 
dorostenek konaný ve dnech 11. 10. a 12. 10. 2008 v Brně. 
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V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 4.500,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní 
a volnočasové akce Basketbalovému klubu Strakonice na zorganizování Vánočního turnaje 
pro minižačky a minižáky ve dnech 27. 12. – 29. 12. 2008 ve Strakonicích. 
VI. Souhlasí 
s poskytnutí příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce Duze Husot na ceny při hokejbalovém turnaji čtyřčlenných družstev ve 
dnech 22. 11. a 23. 11. 2008 na školních hřištích ZŠ F. L. Čelakovského a ZŠ Poděbradova. 
VII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní 
a volnočasové akce HC Strakonice, o. s., na zorganizování vánočního turnaje 8. tříd O pohár 
Romana Turka ve dnech 26. 12. –  27. 12. 2008 na zimním stadionu ve Strakonicích. 
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní 
a volnočasové akce SKI-Klubu Strakonice na zorganizování Běhu kolem Kuřidla jako již 
VIII. ročníku Memoriálu Františka Kováře dne 11. 10. 2008. 
IX. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní 
a volnočasové akce TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na zorganizování souboru třech turnajů 
pořádaných v listopadu a prosinci 2008 v hale STARZ a v tělocvičně TJ ČZ, a to na každý 
turnaj 1.000,- Kč. 
X. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku TJ Dražejov na 21. ročník Memoriálu Pavla Růžičky dne 26. 7. 
2008.  
XI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní 
a volnočasové akce TJ Fezko Strakonice na zorganizování Vánoční ceny se soutěží Plave celá 
rodina ve dnech 22.12.2008 ve Strakonicích. 
XII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní 
a volnočasové akce České tábornické unii – TK Podskalí Strakonice na úhradu provozních 
nákladů základny Kadov při cca deseti víkendových akcí dětských oddílů pořádaných od října 
do prosince 2008. 
XIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města SK Basketbal Strakonice 
– kategorii dorostenci (kvalifikace o dorosteneckou ligu kategorie U18). 
XIV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 7.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města Basketbalovému klubu 
Strakonice – kategorii žačky,  ženy B (žačky - 3. místo na mistrovství ČR, ženy B – postup 
z II. ligy do I. ligy). 
XV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 10.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění 
mimořádných sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města TJ ČZ 
Strakonice – oddílu házené (minižactvo – 1. místo v KP, titul Přeborník kraje, mladší žáci – 2. 
místo v KP, starší žáci – 1. místo v KP, mladší dorostenci – 1. místo v KP a postup do 
nejvyšší soutěže dorostenecké ligy, starší žáci a žačky – 5. místo na mezinárodním turnaji 
Quirinis Cup - Neuss). 
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XVI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města Klubu sportovních 
rybářů ČTU Strakonice – muškaření (3. místo v I. lize). 
XVII. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku na ocenění mimořádných sportovních úspěchů kolektivů a 
jednotlivců a na reprezentaci města Sboru dobrovolných hasičů Hoštice u Volyně. 
XVIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro 
kategorie žactva a dorostu (v případě HC Strakonice včetně juniorské kategorie) ve výši: 
9.120,- Kč SK Fight Pro Strakonice, 3.900,- Kč HC Strakonice, o. s. 
 
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15/08 uzavřené s firmou Ochrana podzemních vod, 
s.r.o., Bělohorská 31, 169 00 Praha 6 týkající se dodatečných průzkumných prací ve 
sklepním    prostoru  hradního objektu  ve Strakonicích. 
Usnesení č. 2387/2008 (76/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením 1.dodatku ke smlouvě o dílo č. 15/08 na provedení dodatečných průzkumných 
prací ve sklepním prostoru hradního objektu firmou OPV s.r.o., Bělohorská 31, 169 00 Praha 
6 ve výši 60 000,- Kč, vč. DPH.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem 1.dodatku ke smlouvě o dílo č. 15/08 
 
5. Vyhodnocení VŘ na zpracování studie předpolí Měšťanského pivovaru Strakonice 
Usnesení č. 2388/2008 (76/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhodnocením výběrového řízení na zpracování studie předpolí Měšťanského pivovaru 
Strakonice 
1. pořadí – Ing. arch. Roman Schmitt, A 32, spol. s r.o., Podsrpenká 139, 386 01 Strakonice 
2. pořadí – Ing. arch. Patrik Kotas, ATELIER DESIGNU A ARCHTEKTURY, I.P.Pavlova 

3/1785, 120 00 Praha 2 
3. pořadí – Ing. arch. Josef Kiszka, studio ARKISS ul. Národní 1, 736 01 Havířov – Město 
4. pořadí – Kostorek – Řezáč – Syrovátko Architekti, Moravanů 2267/8, 169 00 Praha 6 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 
III. Souhlasí 
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši 80 920,- Kč včetně DPH, z kapitoly projekty 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit smlouvu k podpisu a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
6. ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 – nákup řezačky na maso 
Usnesení č. 2389 (76/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zakoupením 1 ks řezačky na maso do školní jídelny v ceně do 75 tis. Kč včetně DPH. 
Úhrada bude provedena z investičního fondu ZŠ. 
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7. Zápis z 3. jednání sociální komise 
Usnesení č. 2390/2008 (76/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 3. jednání sociální komise 
 
8. Mimořádné odměny ředitelů ZŠ a MŠ zřizovaných městem  z rozvojového programu 
MŠMT 
Usnesení č. 2391/2008 (76/10) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
udělení mimořádných odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městem 
Strakonice z rozvojového programu „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních 
složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich 
práce“, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle přiloženého 
návrhu, který je samostatnou přílohou uloženou na odboru školství a cestovního ruchu.  
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 
9. Informace o požadavcích na nákup interaktivních tabulí do ZŠ zřizovaných městem 
Usnesení č. 2392/2008 (76/11) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
předložený materiál týkající se vybavení  ZŠ interaktivními tabulemi. 
II. Ukládá 
odboru školství a CR doplnit materiál dle připomínek 
 
10. Majetkové záležitosti 
 
1) Revitalizace strakonického hradu – zadávací řízení na dodavatele stavby  
Usnesení č. 2393/2008 (76/7) 
Rada města po projednání 
I. Doplňuje usnesení RM č. 2270/2008 bod III. – členové komise: 
Jmenuje členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení : 
     6.  člen zástupce JHK 
     7.  člen Milada Vlasáková 
náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek : 
     6.  člen zástupce JHK 
     7.  náhradník MUDr. Martin Gregora 
hlas poradní: zástupce Národního památkového ústavu 
 
2) „Komunikace a inženýrské sítě obytné zóny Na Muškách, Strakonice“ 
Usnesení č. 2394/2008 (76/7) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla   
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby: „Komunikace a inženýrské sítě obytné 
zóny Na Muškách, Strakonice“ v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.. 
Pro hodnocení  nabídek použít pouze kriterium nabídkové  ceny včetně DPH. Současně složit 
jistinu ve výši  400.000,- Kč. 
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II. Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení : 

1. člen  Ing. Pavel Vondrys  
2. člen  Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Oldřich Švehla 
4. člen zástupce JHK 
5. člen Milada Vlasáková 
6. člen Ing. Miloš Haiser 
7. člen Ing. Eva Krausová 

náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek : 
1. náhradník Ing. Karel Vlasák 
2. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
3. náhradník Ing. Lukáš Srb 
4. člen zástupce JHK 
5. náhradník MUDr. Martin Gregora 
6. náhradník Michal Bezpalec 
7. náhradník Ing. Věra Samková 

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. 
 
3) Komunikační propojení ulice Kosmonautů a Spojařů, Strakonice  
Usnesení č. 2395/2008(76/7) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla   
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby: „Komunikační propojení ulice 
Kosmonautů a Spojařů, Strakonice“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 
137/2006 Sb., za použití kriteria pro hodnocení  nabídek pouze nabídkovou  cenu včetně 
DPH. 
II. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele stavby „Komunikační propojení ulice 
Kosmonautů a Spojařů, Strakonice“ v zjednodušeném podlimitním řízení, těmto dodavatelům: 

1. ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice  
2. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice  
3. Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, Klatovy 
4. STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, oblast Střed, Pražská 313, 397 38 

Písek  
5. Casta a.s., Pražská 467, 397 01 Písek 
6. SSŽ, a.s., oblast Čechy západ, závod Č.Budějovice, 370 01 Č.Budějovice – Planá 72 

 
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice s možností přihlášení dalších 
uchazečů 
III. Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení : 

1. člen  Ing. Karel Vlasák 
2. člen  Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Oldřich Švehla 
4. člen zástupce JHK 
5. člen Mgr. Ivana Parkosová 
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6. člen Ing. Miloš Haiser 
7. člen Ing. Eva Krausová 

náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek : 
1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
3. náhradník Ing. Lukáš Srb 
4. člen zástupce JHK 
5. náhradník  pan Václav Šrámek  
6. náhradník Michal Bezpalec 
7. náhradník Ing. Věra Samková 

hlas poradní: JUDr. Eva Dlouhá 
IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
4) Rekonstrukce Hrad Strakonice – víceúčelový sál, ZUŠ – II. etapa – zadávací řízení na 
dodavatele stavby  
Usnesení č. 2396/2008 (76/7) 
Rada města po projednání 
I. Doplňuje usnesení č. 2241/2008 bod I. : 
požadavek na jistinu ve výši 700 000,- Kč. 
II. Dopl ňuje usnesení č. 2241/2008 bod II. – členové komise: 
Jmenuje členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení : 
     6.  člen zástupce JHK 
     7.  člen Milada Vlasáková 
náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek : 
     6.  člen zástupce JHK 
     7.  náhradník MUDr. Martin Gregora 
hlas poradní: JUDr. Eva Dlouhá  
hlas poradní: zástupce Národního památkového ústavu 
 
1 ) Stavební bytové družstvo Strakonice, Heydukova ulice 116, Strakonice – žádost o 
prodej pozemku – vyhlášením záměru 
Usnesení č. 2397/2008 (76/7a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuj ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 147/4 v k.ú. Strakonice o výměře 
cca 120 m2 . Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
 
2 ) ČR –  ÚZSVM – bezúplatný  převod  pozemku  p.č.  1688  v  k.ú.   Strakonice o 
výměře 35  m2     
Usnesení č. 2398/2008 (76/7a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
revokovat  část  usnesení č. 142/ZM/2007 ze  dne 13. 6. 2007,  týkající se  bezúplatného  
převodu  pozemku p.č. st. 513 v k.ú. Strakonice o výměře 35 m2.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s  bezúplatným   převodem   pozemku   p.č.  1688   v   k.ú.  Strakonice  o  výměře  
35 m2 od  ČR –  - ÚZSVM na město Strakonice. 
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III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti. 
 
3) Alena Hájková, Strakonice II – žádost o postoupení práv 
Usnesení č. 2399/2008 (76/7a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s postoupením práv a povinností plynoucích ze smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o nájmu bytu a o uzavření budoucí smlouvy darovací uzavřené dne 19. 12. 2001 
mezi městem Strakonice a paní Alenou Hájkovou, Strakonice II na paní Hanu Bažatovou, 
bytem Strakonice, na byt 1+2 (výměra 83,75 m2), Strakonice II. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem dohody o postoupení práv a povinností.  
 
1) Vypovězení  smlouvy o nájmu NP  
Usnesení č. 2400/2008 (76/7b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vypovězením smlouvy o nájmu NP uzavřené mezi městem Strakonice a spol. STA v.o.s. se 
sídlem Zámek čp. 1 ve Strakonicích a Ing. Lubošem Kadaněm, Strakonice, na pronájem 
nebytových prostorů o výměře 140 m2 na II. hradním nádvoří objektu Zámku čp. 1 ve 
Strakonicích. Výpovědní lhůta je 6-ti měsíční.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné výpovědi. 
 
2) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele stavby: „Úprava 
parkovací plochy – ulice Kosmonautů, Strakonice“ 
Usnesení č. 2401/2008 (76/7b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu na základě záznamu o posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby: „Úprava parkovací plochy – ulice 
Kosmonautů, Strakonice“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností Znakon a.s., 
Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, za celkovou cenu díla 620.317,- Kč včetně DPH, termín 
plnění do 15.10.2008. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
3) Měšťanský  pivovar Strakonice – oprava střech, 1. etapa  
Usnesení č. 2402/2008 (76/7b) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „ Měšťanský pivovar Strakonice – 
oprava střech, 1. etapa, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
1. PROTOM Strakonice, s.r.o., Strakonice I, Písecká 290 
2. Chládek FCH s. r.o., V Lipkách 96,  Strakonice,  
3. JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., Strakonice, Písecká 893 
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice s možností přihlášení dalších 
uchazečů 
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II. Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení : 

1. člen  pí Marie Žiláková  
2. člen Ing. Jaroslav Tůma 
3. člen Ing. Oldřich Švehla 
4. člen pan Jaroslav Houska 
5. člen  Ing. Jana Narovcová 

náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek : 
1. náhradník MUDr. Jiří Chod 
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Miloš Haiser 
4. náhradník pan Michal Bezpalec 
5. náhradník Ing. Jaromír Zeman 

III. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
4) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví  
města p.č. dle KN 393/13 v k.ú. Strakonice v souvislosti se  stavbou „Strakonice, 
Katovická – rozšíření sítě NN pro obchodní centrum“.                                  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katov ická 175,  
386 01 Strakonice – projektová kancelář elektro.  
Usnesení č. 2403/2008 (76/7b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemku ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 393/13 v k.ú. 
Strakonice v souvislosti se stavbou „Strakonice, Katovická – rozšíření sítě NN pro obchodní 
centrum“, dle sazebníku.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
5) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví  
města p.č. dle KN 320/1 a p.č. dle KN 243/3 vše v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti 
s projektovou přípravou stavby „Strakonice –Kabel NN, p.č. 244/13“.                                  
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. 2404/2008 (76/7b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN a s osazením jedné kabelové skříně  na pozemcích ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 320/1 a p.č. dle KN 243/3 vše v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti se 
stavbou „Strakonice –Kabel NN, p.č. 244/13“, dle sazebníku                      
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
6) Realizace stavby: „Úpravy křižovatek ul. Lidická, ul, Raisova, ul. Písecká, Strakonice 
Usnesení č. 2405/2008 (76/7b) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s přímým zadáním veřejné zakázky malého rozsahu v souvislosti s realizací stavby: „Úpravy 
křižovatek ul. Lidická, ul. Raisova, ul. Písecká“ společnosti ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 
386 01 Strakonice, za celkovou cenu díla ve výši 1.972.906,- Kč včetně DPH. Stavební 
úpravy křižovatek budou realizovány v termínu stavby „Oprava komunikace ul. Lidická, 
Strakonice“, jejímž investorem je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, pobočka 
Strakonice: Termín dokončení je stanoven do 15.10.2008 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o dílo  
 
7) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 
137/2006 Sb. na „Stavební dozor investora“ a „Koordinátora bezpečnosti práce“ na 
stavbě „Revitalizace strakonického hradu“ 
Usnesení č. 2406/2008 (76/7b) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 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 a 27.2.2008, na vykonávání 
funkce „Stavební dozor investora“ a „Koordinátora bezpečnosti práce“ na stavbě 
„Revitalizace strakonického hradu“ v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto zájemcům,  použít 
kriterium pro hodnocení  nabídek pouze nabídkovou  cenu včetně DPH : 

1. LIMEX CB a.s.,  Ing.Kulíř, Střížkovská 3, Praha 8 
2. INVEST PK s.r.o., Ing. Přibyl, V Oudolí 303, Písek 
3. Jiří Urbánek, Hraniční čp. 70, Strakonice 

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

1. člen PhDr. Ivana Říhová 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Luděk Joza 
4. člen Ing. Miloš Haiser 
5. člen  Ing. Oldřich Švehla 

 
náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 

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

III. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání 
nabídky. 
 
8) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 
137/2006 Sb. na „Stavební dozor investora“ a „Koordinátora bezpečnosti práce“ na 
stavbě „Rekonstrukce Hrad Strakonice – víceúčelový sál, ZUŠ – II. etapa“ 
Usnesení č. 2407/2008 (76/7b) 
Rada města po projednání 
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I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 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 a 27.2.2008, na vykonávání 
funkce „Stavební dozor investora“ a „Koordinátora bezpečnosti práce“ na stavbě 
„Rekonstrukce Hrad Strakonice – víceúčelový sál, ZUŠ – II. etapa“ v rozsahu uvedeném ve 
výzvě těmto zájemcům, použít kriterium pro hodnocení  nabídek pouze nabídkovou  cenu 
včetně DPH : 

1. LIMEX CB a.s.,  Ing.Kulíř, Střížkovská 3, Praha 8 
2. INVEST PK s.r.o., Ing. Přibyl, V Oudolí 303, Písek 
3. Jiří Urbánek, Hraniční čp. 70, Strakonice 

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

1. člen  PhDr. Ivana Říhová 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Luděk Joza 
4. člen Ing. Miloš Haiser 
5. člen  Ing. Oldřich Švehla 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Michal Bezpalec 
3. náhradník Mgr. Ivana Parkosová 
4. náhradník Jaromír Zeman 
5. náhradník Ing. Lukáš Srb 

III. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání 
nabídky. 
 
11. Jazykové vzdělávání zaměstnanců města Strakonice 2008/2009 
Usnesení č. 2408/2008 (76/12) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zajištění jazykových kurzů pro zaměstnance města  (6 skupin x 30 
výukových hodin a 60 minut) se společností EUROŠKOLA SOŠ, s.r.o., zastoupené 
jednatelem Mgr. Petrem Hrnčířem, IČ: 25165542, za cenu 49 500  Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem této smlouvy 
 
12. Platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Povážská a  ředitelky ZŠ F.L.Čelakovského 
Usnesení č. 2409/2008 (76/14) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předložený platový výměr ředitelky Základní školy a Mateřské školy Povážská, který je 
samostatnou přílohou materiálu uloženou na odboru školství a cestovního ruchu. 
II. Schvaluje 
předložený platový výměr ředitelky Základní školy F.L.Čelakovského, který je samostatnou 
přílohou materiálu uloženou na odboru školství a cestovního ruchu. 
III. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
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13. MěÚSS - prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 2410/2008 (76/15) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě paní Jany Zábranské na dobu určitou od  
1. 10. do 30. 11. 2008.  
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice vystavit výpověď smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence ke dni 
30.9.2008. 
III.  Pov ěřuje    
ředitelku MěÚSS Strakonice podpisem výpovědi smlouvy o poskytnutí služby sociální 
prevence. 
 
14. Závěrečná zpráva z aplikace modelu  CAF 
Usnesení č. 2411/2008 (76/13) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
závěrečnou zprávu z aplikace modelu CAF, jehož první kolo na Městském úřadu Strakonice 
probíhalo od  dubna  r. 2006 do srpna r. 2008 
II. Oceňuje a děkuje  
všem zúčastněným za práci odvedenou při aplikaci CAF. 
III. Ukládá 
tajemníkovi MěÚ zajistit realizací 2. kola samohodnocení CAF na úřadě. 
 
15. Jmenování ředitele MěÚSSu ve Strakonicích 
Usnesení č. 2412/2008 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
rezignaci pí Miloslavy Pašavové na funkci ředitelky MěÚSS Strakonice ke 30.9. 2008 
z důvodu odchodu do starobního důchodu. 
II. Jmenuje 
na základě výsledků vyhlášeného výběrového řízení  do funkce ředitele MěÚSS Strakonice 
k 1.10. 2008 Ing. Karla Sekničku a stanovuje plat novému řediteli dle přílohy, která je uložena 
na personálním oddělení MěÚ Strakonice, oddělení personalistiky a mezd. 
III. Ukládá 
vedoucí finančního odboru MěÚ zajistit provedení změny v Obchodním rejstříku související 
s jmenováním nového ředitele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                   Ing. Karel Vlasák    
     starosta                  místostarosta                       


