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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 78. jednání Rady města Strakonice 

konaného 1.10.2008 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     4 členové RM :  

                        Ing. Vondrys – starosta  
                     členové RM: MUDr. Chod, Mgr. Parkosová, pí Žiláková 

Ing. Zeman, Mgr. Kotlíková - PR 
  
Omluveni:      Ing. Vlasák – místostarosta, PhDr. Říhová – místostarostka  

Ing. Pavel – člen RM 
Ing. Tůma – tajemník 

 
Program: 
1. MěÚSS:    A/ Prodloužení ubytování v AD 
                           Usnesení č. 2420/2008 

B/ Ubytování v AD 
Usnesení č. 2421/2008 

2. Zápůjčka počítačů na volby  
   Usnesení č. 2422/2008 

3. Dodatek č.1 k servisní smlouvě o celoroční podpoře k softwarovým produktům společnosti 
INISOFT s.r.o. 

  Usnesení č. 2423/2008 
4. Rozpočtová   opatření   č.  78 – 80 

   Usnesení č. 2424/2008 
5. TS - rekonstrukce objektu Společenství s částí ve vlastnictví města Strakonice 

   Usnesení č. 2425/2008 
6. Nákup odchytových zařízení pro odchyt toulavých koček a ochranných pomůcek pro MP 

   Usnesení č. 2426/2008 
7. Smlouva OS Intergram a města Strakonice o veřejném užití děl autorů. 

   Usnesení č. 2427/2008 
8. Smlouva o spolupráci s VZP na Dnech zdraví ve Zdravém městě Strakonice2008. 

   Usnesení č. 2428/2008 
9. Smlouva o reklamě s akciovou společností Teplárna Strakonice. 
    Smlouva o reklamě s akciovou společností Znakon Sousedovice. 

   Usnesení č. 2429/2008 
10. Majetkové záležitosti  
                                                               Usnesení č. 2430/2008 – 2450/2008 
11. Příspěvkový program Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 

   Usnesení č. 2451/2008 
12. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 2008 SFDI, na akce „Cyklostezka 
Ellerova ulice, Strakonice“ a „Bezpečné a bezbariérové město Strakonice – II. etapa“ 

   Usnesení č. 2452/2008 
13. Kupní smlouva, servisní smlouva a smlouva o poskytování telekomunikačních služeb  pro  
projekt „Modernizaci hlasových služeb“  

       Usnesení č. 2453/2008            
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14. Vyhodnocení VŘ na zpracování reg. plánu „Podskalská – Lázeňská“ ve Strakonicích     
                Usnesení č. 2454/2008 
Zahájení:  
78. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:40 hodin 
v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. MěÚSS:   
A/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 2420/2008 (78/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Jaroslava Irdzy, paní Izabely Grundzové, 
pana Josefa Pitelky, pana Jiřího Barčáka, paní Evy Pleskačové, pana Vladimíra Procházky  na 
dobu určitou od 1. 10. do 30. 11. 2008 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na 
dobu určitou od 1. 10. do 30. 11. 2008 
III.  Pov ěřuje    
ředitelku MěÚSS Strakonice  podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence 
 
B/ Ubytování v AD 
Usnesení č. 2421/2008 (78/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Petry Kunové v období od 21. 9. do 31. 12 .2008 
II. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Jany Zábranské v období od 1.10.2008 do 31.12.2008. 
III. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu od 21.  9.  
do 31. 12. 2008 /pí Petra Kuncová/. 
IV. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu od 
1.10.2008 do 31.12.2008 /pí Jana Zábranská/. 
V. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smluv o poskytnutí služby sociální prevence 
 
2. Zápůjčka počítačů na volby  
Usnesení č. 2422/2008 (78/2) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
Nájemní a servisní smlouvu na technické zajištění dvacetiosmi lokalit výpočetní technikou 
pro volby do obecních zastupitelstev za cenu  76 636,- Kč včetně DPH 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem nájemní a servisní smlouvy 
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3. Dodatek č.1 k servisní smlouvě o celoroční podpoře k softwarovým produktům 
společnosti INISOFT s.r.o. 
Usnesení č. 2423/2008 (78/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
dodatek č.1 k servisní smlouvě o celoroční podpoře k softwarovým produktům společnosti 
INISOFT s.r.o., který určuje cenu systémové podpory na 18409,30 Kč s DPH ročně. 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem dodatku č.1 smlouvy 
 
4. Rozpočtová   opatření   č.  78 – 80 
Usnesení č. 2424/2008 (78/5) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
RO č. 78  ve výši  539 440,- Kč 
Dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 
v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období  II. čtvrtletí roku 
2008. 
RO č. 79  ve výši  6 649 000,- Kč 
Zvýšení účelové dotace ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku  na péči oprávněným 
osobám dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na základě rozhodnutí MPSV. 
RO č. 80  ve výši  236 000,- Kč 
Navýšení příspěvku zřizovatele na provoz  ZŠ Jiřího z Poděbrad na vybavení počítačové 
učebny (v souladu se souhlasem RM ze dne 2.7.2008, usnesení č. 2146/2008).  
Rozpočtové opatření bude kryto odvodem z investičního fondu ZŠ J. z Poděbrad 
II. Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 78 - 80  provést. 
 
5. TS - rekonstrukce objektu Společenství s částí ve vlastnictví města Strakonice 
Usnesení č. 2425/2008 (78/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zateplením objektu  a výměnou oken v domě čp. 1239, ul. Mládežnická, Strakonice, a s 
navýšením částky do fondu oprav, z důvodů úhrady úvěru, na výši cca 25,- Kč/m2. V majetku 
MÚ se jedná o 3 byt. jednotky (zateplení + výměna 5 oken a  3 balkónové stěny, příp. 
rekonstrukce balkonu) s předběžným celkovým nákladem ve výši 450.000,- Kč za podmínky, 
že se společenství vlastníků přihlásí k projektu IPRM města Strakonice. 
Celkové náklady spojené s rekonstrukcemi budou hrazeny úvěrem, který se splácí 
z prostředků fondu oprav Společenství. 
 
6. Nákup odchytových zařízení pro odchyt toulavých koček a ochranných pomůcek 
pro MP 
Usnesení č. 2426/2008 (78/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
 

S nakoupením tří odchytových klecí na odchyt koček a dvou párů ochranných rukavic 
v celkové částce 25.652,- Kč včetně DPH. 
II. Bere na vědomí, 
 

Že předmětná částka bude čerpána z kapitoly životního prostředí, položky psí útulek. 
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III. Ukládá 
 

Odboru životního prostředí ve spolupráci s městskou policií zajistit nákup odchytových 
zařízení a ochranných rukavic. 
IV. Bere na vědomí, 
 

Že odchyty toulavých koček budou probíhat v nepravidelných intervalech v průběhu roku 
2009 dle potřeby a jejich aktuálního výskytu. 
 
7. Smlouva OS Intergram a města Strakonice o veřejném užití děl autorů. 
Usnesení č. 2427/2008 (78/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o udělení oprávnění k výkonu práva užít zveřejněné záznamy výkonů 
výkonných umělců, mezi občanským sdružením Intergram a městem Strakonice, za účelem 
zajištění dětské diskotéky na akci Loučení s prázdninami 2008, aneb Sbal prázdniny do stanu, 
která se konala dne 30.8.2008.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy. 
 
8. Smlouva o spolupráci s VZP na Dnech zdraví ve Zdravém městě Strakonice 2008. 
Usnesení č. 2428/2008 (78/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o spolupráci na realizaci 2. ročníku Dnů zdraví ve Zdravém městě 
Strakonice 2008, uzavírané mezi městem Strakonice a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou 
České republiky.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy. 
 
9. Smlouva o reklamě s akciovou společností Teplárna Strakonice. 
Smlouva o reklamě s akciovou společností Znakon Sousedovice. 
Usnesení č. 2429/2008 (78/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smluv o reklamě při realizaci 2. ročníku Dnů zdraví ve Zdravém městě 
Strakonice 2008, uzavírané mezi městem Strakonice a firmou Teplárna Strakonice, a.s. a mezi 
městem Strakonice a firmou Znakon, a.s.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem těchto smluv. 
 
10. Majetkové záležitosti 
 
1) MěKS – výpovědi nájemních smluv na pronájem NP   
Usnesení č. 2430/2008 (78/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vypovězením nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Strakonice a panem Martinem 
Sedláčkem, bytem Stavbařů 467, Strakonice (zástupce hudební skupiny PROROCK) na 
pronájem místnosti č. 2 v 1.poschodí objektu v ul. Pod Hradem 9, Strakonice, výpovědní 
lhůta je 2 měsíční. 
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II. Souhlasí 
s vypovězením nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Strakonice a panem Václavem 
Veselkou,Katovice(zástupce hudební skupiny VORAŘI) na pronájem místnosti č. 1 v přízemí 
budovy v ul. Pod Hradem 9, Strakonice, výpovědní lhůta je 2 měsíční. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušných výpovědí. 
 
2) Uzavření darovací smlouvy  
Usnesení č. 2431/2008 (78/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice a panem Antonínem Ševítem,  
Strakonice, jejímž předmětem budou následující obrazy, které daroval pan Ševít městu 
Strakonice: 
- obraz Baletky v hodnotě 15.000,- Kč  
- obraz Švanda a divé ženy v hodnotě 5.000,- Kč.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 4 – schváleno 

3) Hrad  Strakonice – stavební úpravy restaurace  sklípek 
Usnesení č. 2432/2008 (78/11) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „ Hrad  Strakonice – stavební úpravy 
restaurace  sklípek“,  za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
1. Stavební  společnost  H a T, s.r.o , Komenského 373, Strakonice  
2. PROTOM Strakonice, s.r.o., Strakonice I, Písecká 290 
3. SALVETE s.r.o. Písecká 506 , Strakonice  
4. JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., Strakonice, Písecká 893 
5. VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140 
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice s možností přihlášení dalších 
uchazečů. 
II. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 

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

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Marie Žiláková  
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Miloš Haiser 
4. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
5. náhradník MUDr. Martin Gregora 

III. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
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4) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele projektové 
dokumentace stavby: „Komunikace ulice Raisova, veřejné osvětlení, Strakonice“ 
Usnesení č. 2433/2008 (78/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu na základě záznamu o posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele projektové dokumentace stavby: „Komunikace ulice 
Raisova, veřejné osvětlení, Strakonice“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností 
Atelier Penta, s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice za celkovou cenu díla 470.050,- Kč 
včetně DPH, termín plnění do 39 týdnů od podpisu SoD. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
5) Výběrové řízení na dodavatele prováděcí projektové dokumentace stavby „Rozhledna 
na Kuřidle ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 2434/2008 (78/11) 
Rada města v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Rozhledna na Kuřidle ve 
Strakonicích“ 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele prováděcí projektové dokumentace stavby: 
„Rozhledna na Kuřidle ve Strakonicích“ za podmínek a rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto 
dodavatelům: 
1. Ing. Pavel Konopa,  J. B. Foerstera 19,  370 07 České Budějovice 
2.        Ing. arch. Luděk Kamiš,  Nová 60,  370 01 České Budějovice 
3.        Interproject s.r.o, Lannova tř.10,  370 01 České Budějovice 
II. Souhlasí 
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: „Rozhledna na Kuřidle ve Strakonicích“ 
II. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 

1. člen  PhDr. Ivana Říhová 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen  Ing. Jan Blahout 
4. člen Ing. Miloš Haiser  
5 člen  Václav Šrámek 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Marie Žiláková  
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Ing. Oldřich Švehla  
4. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
5. náhradník MUDr. Martin Gregora 

III. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání 
nabídky. 
 
6) „Úprava pozemků a vstupního prostoru – kruhová křižovatka, kostel sv. Václava, 
Strakonice“  
Usnesení č. 2435/2008 (78/11) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Úprava pozemků a vstupního prostoru – 
kruhová křižovatka, kostel sv. Václava, Strakonice“ s firmou PRIMA, a.s., Raisova 1004/I, 
386 47 Strakonice, IČ: 47239743 na zvýšení ceny díla o 115.052,- Kč vč. DPH, tj. konečná 
cena díla bude 4.208.230,- Kč vč. DPH. Termín ukončení realizace a předání smluveného 
předmětu díla zůstává beze změny, tj. 7.9.2008. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku k předmětné smlouvě. 
 
1) ELKOST  PLUS  Strakonice, s.r.o. – žádost o prominutí poplatku za zvláštní užívání 
chodníku pro pěší provoz -  části  pozemku p.č. 7/1 v k.ú. Strakonice v majetku města 
Strakonice 
Usnesení č. 2436/2008 (78/11a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prominutím poplatku za zvláštní užívání chodníku pro pěší provoz – části pozemku p.č. 7/1 
v   k.ú. Strakonice o výměře cca 50 m2, za účelem dokončení stavby „Dostavba nároží ulic 
Havlíčkova a Bavorova Strakonice“, v období od 01.10.2008 do 30.11.2008.  
 
2) Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemcích ve vlastnictví  města p.č. dle KN 
1371/88,  p.č. dle KN 1371/90 a p.č. dle KN 1371/112 vše v k.ú. Strakonice     v souvislosti 
s projektovou  přípravou  stavby „Strakonice - Jezárky parc. č. 1371/88 a 1371/90“ .                                     
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. 2437/2008 (78/11a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemcích ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 1371/88,  
p.č. dle KN 1371/90 a p.č. dle KN 1371/112 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  
přípravou  stavby „Strakonice - Jezárky parc. č. 1371/88 a 1371/90“,  bezúplatně.                      
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.    
 
3)  Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví  
města p.č. dle KN 726/1 a p.č. dle KN 726/4 vše v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti 
s projektovou přípravou stavby „Strakonice – toaleta     u Prioru - kNN“.                                  
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. 2438/2008 (78/11a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN včetně nového pilíře s kabelovou skříní  do pozemků ve vlastnictví  
města Strakonice p.č. dle KN 726/1 a p.č. dle KN 726/4 vše v k.ú. Nové Strakonice v 
souvislosti se stavbou „Strakonice – toaleta u Prioru - kNN“, bezúplatně.                      
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
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4)  Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví  
města p.č. dle KN 1333/4 a p.č. dle KN st. 308 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti 
s projektovou přípravou stavby „Strakonice – toaleta u Markéty - kNN“.                                  
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. 2439/2008 (78/11a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN včetně nového pilíře s kabelovou skříní  do pozemků ve vlastnictví  
města Strakonice p.č. dle KN 1333/4 a p.č. dle KN st. 308 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti 
se stavbou „Strakonice – toaleta u Markéty - kNN“, bezúplatně.                      
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
5) Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemcích ve vlastnictví  města p.č. dle KN 
1371/1,  p.č. dle KN 1371/56, p.č. dle KN 1371/58, p.č. dle KN 1371/59, p.č. dle KN 
1371/112, p.č. dle KN 1385, p.č. dle KN 1560,  p.č. dle KN st. 3962 a stavby na pozemku 
p.č. dle KN st. 3540 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby 
„Strakonice, Jezárky 4 bytové domy, kNN“ .                                      
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. 2440/2008 (78/11a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemcích ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 1371/1,  
p.č. dle KN 1371/56, p.č. dle KN 1371/58, p.č. dle KN 1371/59, p.č. dle KN 1371/112, p.č. 
dle KN 1385, p.č. dle KN 1560,  p.č. dle KN st. 3962 a stavby na pozemku p.č. dle KN st. 
3540  vše v  k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Strakonice, 
Jezárky 4 bytové domy, kNN“,   dle sazebníku.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.    
 
6) Žádost o souhlas uložit kabel NN na pozemku ve vlastnictví  města p.č. dle   KN 352/2 
v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Strakonice, zahradní 
město - rozšíření  kNN“ .                                      
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. 2441/2008 (78/11a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemku ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 352/2  v              
k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Strakonice, zahradní město – 
rozšíření  kNN“, dle sazebníku.                               
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.    
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7) Žádost o souhlas uložit kabel NN a dvou sloupů VN na pozemku ve vlastnictví  města 
p.č. dle PK 1076/1 v k.ú. Modlešovice souvislosti s projektovou  přípravou  stavby 
„Modlešovice – výměna TS Modlešovice ZD“ .                                      
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. 2442/2008 (78/11a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN na pozemku ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle PK 1076/1  v k.ú. 
Modlešovice v souvislosti s projektovou  přípravou  stavby „Modlešovice – výměna TS 
Modlešovice ZD“,  dle sazebníku.   
II. Souhlasí 
s osazením  dvou sloupů VN  a jejich propojením vzdušným kabelem VN.                             
III. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.    
 
8) Zadávací řízení na zhotovitele stavby „Naučná stezka Švandy dudáka, oprava stezky 
a schodů na pozemku parc. č. 91 v k.ú. Nové Strakonice“                                                                                                                                                 
Usnesení č. 2443/2008 (78/11a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Naučná stezka Švandy dudáka, 
oprava stezky a schodů na pozemku parc. č. 91 v k.ú. Nové Strakonice“  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská čp. 495, 370 04 České 
Budějovice, na zhotovitele stavby „Naučná stezka Švandy dudáka, oprava stezky a schodů na 
pozemku parc. č. 91 v k.ú. Nové Strakonice“, za cenu 178.699,- Kč vč. DPH, s termínem 
ukončení realizace a předání předmětu díla do 24.10.2008.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
1) K-projekt, Ing. Luboš Kadaně, projektová kancelář, Zámek 1, Strakonice – žádost o 
souhlas se stavební úpravou na pozemku v majetku města Strakonice 
Usnesení č. 2444/2008 (79/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1327/1 v k.ú. Strakonice  za účelem 
vybudování dvou schodišťových stupňů pro vstup do objektu č.p. 119 v ul. Kochana 
z Prachové ve Strakonicích na pozemku v majetku města Strakonice p.č. 1327/1 v k.ú. 
Strakonice o výměře cca 1,5 m2.  
II. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 1327/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 1,5 m2 za účelem 
vybudování dvou schodišťových stupňů do objektu č.p. 119,  ul. Kochana z Prachové ve 
Strakonicích, za cenu 100,- Kč/rok pro společnost Kochanka s.r.o., Trachtova 220, 
Strakonice, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce, za 
předpokladu souhlasu stavebního úřadu a architekta města.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy   
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2) Dodatek č. 1 k SOD v souvislosti s realizací stavby: „Osvětlení přechodů křižovatek 
Hrani ční /Šumavská,Na Ohradě/ Ellerova,Bezděkovská/Holečkova,stavební 
bezbariérová úprava křižovatky Husova/Mírova“ 
Usnesení č. 2445/2008 (79/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 s firmou UNIELEKTRO Strakonice s.r.o. , v souvislosti s realizací 
stavby: „Osvětlení přechodů křižovatek Hraniční/Šumavská, Na Ohradě/Ellerova, 
Bezděkovská/Holečkova, stavební bezbariérová úprava křižovatky Husova/Mírova“. 
Předmětem dodatku č.1 je navýšení  rozsahu díla v souvislosti s realizací stavby: „Stavební 
bezbariérová úprava křižovatky Husova /Mírova“ v celkové částce dle změnového listu č.1 ve 
výši   257.636,- Kč včetně DPH. Celková cena díla činí 3.905.078 ,- Kč včetně DPH.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č.1.  
 
3) ŘSD ČR  - Smlouva o společném výběrovém řízení 
Usnesení č. 2446/2008 (79/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením „Smlouvy o společném výběrovém řízení“ mezi městem Strakonice a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Státní příspěvková organizace , IČ 65993390, Na Pankráci 
56, Praha 4, zastoupené ředitelem správy České Budějovice Ing. Josefem Pešlem, Lidická 
49/110, 370 44 České Budějovice, přičemž předmětem smlouvy je zajištění společného 
výběrového řízení na zpracování dokumentace pro stavební povolení na akci „I/22 
Strakonice“. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Žádost o finanční spoluúčast města na výstavbu nové opěrné zdi 
Usnesení č. 2447/2008 (79/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s finanční spoluúčastí města v souvislosti s výstavbou nové opěrné zdi p. Jiřímu Klasovi, 
Strakonice. Tato opěrná zeď bude sloužit pro založení chodníku na pozemku p.č. dle KN 
1288/2 k.ú. Strakonice. Finanční spoluúčast města Strakonice je stanovena ve výši 81.090,-
Kč. 
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru plněním předmětného usnesení.                                                                                                          
 
5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s přípravou realizace stavby „Nový Dražejov, protipovodňové 
opatření“ 
Usnesení č. 2448/2008 (79/1) 
Rada města v souvislosti s přípravou realizace stavby „Nový Dražejov, protipovodňové 
opatření“ 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dále pak s uzavřením 
smlouvy o zřízení věcného břemene s p. Josefem Hrdinou a pí. Janou Hrdinovou, Strakonice. 
Věcné břemeno spočívá v právu umístit na pozemek p.č. 1277/11 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
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část zatrubněného odpadu DN 900 v délce cca 55 m a související stavební objekty, a to za 
cenu 15 Kč/1bm, tj. celkem 825,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv.                                                                                                          
 
6) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s přípravou realizace stavby „Nový Dražejov, protipovodňové 
opatření“ 
Usnesení č. 2449/2008 (79/1) 
Rada města v souvislosti s přípravou realizace stavby „Nový Dražejov, protipovodňové 
opatření“ 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dále pak s uzavřením 
smlouvy o zřízení věcného břemene s  pí. Annou Kučerovou, Praha Zličín. Věcné břemeno 
spočívá v právu umístit na pozemek p.č. 1277/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic lomovou 
monolitickou šachtu, část zatrubněného odpadu DN 900 v délce cca 13 m a související 
stavební objekty, a to za cenu 15 Kč/1bm, tj. celkem 195,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv.                                                                                                          
 
7) Umístění reklamního poutače 
Usnesení č. 2450/2008  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením podnájemní smlouvy na umístění reklamního poutače ODS Strakonice v termínu 
od 4.10. – 25.10.2008 na lávce pro pěší u sídl. Mír v ulici Katovická 
 
11. Příspěvkový program Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 
Usnesení č. 2451/2008 (78/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s Obecnými pravidly Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 
21 a s vyhlášením I. výzvy z tohoto příspěvkového programu. 
 
12. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2008, na akce „Cyklostezka Ellerova ulice, Strakonice“ a 
„Bezpečné a bezbariérové město Strakonice – II. etapa“ 
Usnesení č. 2452/2008 (78/14) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy č. 162/2008 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury na rok 2008, na investiční akce s názvy „Cyklostezka Ellerova 
ulice, Strakonice“ a „Bezpečné a bezbariérové město Strakonice – II. etapa“, mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a Státním fondem dopravní infrastruktury, 
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9. Finanční podpora je ve výši 4.951.000,- Kč.  
II.  Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
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13. Kupní smlouva, servisní smlouva a smlouva o poskytování telekomunikačních služeb  
pro projekt „Modernizaci hlasových služeb“  
Usnesení č. 2453/2008 (79/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
1. s uzavřením smlouvy o dílo 01/2008/CB na dodávku hardwaru a softwaru (telefonní 
ústředny) pro provoz telefonních služeb mezi městem Strakonice a firmou Ipex a.s. České 
Budějovice s cenou 854.942,- kč s DPH. 
2. s uzavřením servisní smlouvy na zajištění servisu dodaného hardwaru a softwaru v cenou 
1.190,- kč s DPH /měsíčně (typ Silver).  
3. s uzavřením smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb IPX126-TC-1-1 (cena 0 kč) 
4.s objednávkou  terminace voláni do pevných a mobilních síti v ČR a zahraničí 
prostřednictvím internetu (VoIP) typu VoIpex Bussines (cena 0 kč, jednorázový poplatek za 
převod provoleb 383-700- xxx a 383-701-xxx je 8.806,. Kč s DPH) 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o dílo, servisní smlouvy, smlouvy o poskytování 
telekomunikačních služeb a objednávky terminace volání 
 
14. Vyhodnocení VŘ na zpracování regulačního plánu „Podskalská – Lázeňská“ ve 
Strakonicích     
Usnesení č. 2454/2008 (79/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhodnocením výběrového řízení na zpracování regulačního plánu „Podskalská – Lázeňská“ 
ve Strakonicích 
1. pořadí – Ing. arch. Josef Kiszka, studio ARKISS ul. Národní 1, 736 01 Havířov – Město 
2. pořadí – Ing. arch. Roman Schmitt, A 32, spol. s r.o., Podsrpenká 139, 386 01 Strakonice 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 
III. Souhlasí 
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši 327 250,- Kč včetně 19% DPH z kapitoly 
územní plán 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit smlouvu k podpisu a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                            Mgr. Ivana Parkosová    
       starosta                   radní                       


