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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 99. jednání Rady města Strakonice 

konaného 15.4.2009 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     6 členů RM :  

                          Ing. Vondrys – starosta  
                   Ing. Pavel – místostarosta  

PhDr. Říhová – místostarostka  
členové RM: Mgr. Parkosová, Ing. Vlasák, MUDr. Chod  
Ing. Tůma – tajemník 

 
Omluveni:  pí Žiláková 

Mgr. Kotlíková – PR 
 
Program: 
1. TS - ceník prací a služeb 

            Usnesení č. 3032/2009 
2. Zápis z 2. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 

            Usnesení č. 3033/2009 
3. Muzeum středního Pootaví Strakonice – změna užití finančních prostředků 
                                              Usnesení 3034/2009 
4. Projekt „Tradiční pozvání do Strakonic“ - spolufinancování projektu z prostředků města   

            Usnesení č. 3035/2009 
5. Projekt „Propagační materiály pro návštěvníky a turisty města Strakonice“ - spolufinancování 
projektu z prostředků města  

            Usnesení č. 3036/2009 
6. MěÚSS - prodloužení ubytování v AD 

            Usnesení č. 3037/2009 
7. Zrušení Školní jídelny Plánkova 

            Usnesení č. 3038/2009 
8. Pravidla pro zařazování dětí do mateřských škol 

            Usnesení č. 3039/2009 
9. Majetkové záležitosti 

   Usnesení č. 3040/2009 – 3052/2009 
10. Dodatek č. 7 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy, jako veřejné služby na území města 
Strakonice, uzavřené se společností ČSAD STTRANS a. s. Strakonice 

            Usnesení č. 3053/2009 
11. Výše úplaty za předškolní vzdělávání 

            Usnesení č. 3054/2009 
12. Rozpočtová  opatření   č.  23 – 28 

            Usnesení č. 3055/2009 
13. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku a montáž nábytku a vybavení do dvou tříd Mateřské 
školy Strakonice, Lidická 625, odloučené pracoviště Mateřská škola Stavbařů 213 

               Usnesení 3056/2009 
14. Projekt „Nákup technického vybavení pro Úřad územního plánování Strakonice“– 
spolufinancování projektu“ z prostředků města        

               Usnesení 3057/2009 
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15. Projekt Strakonice – město přátelské občanům, Schválení smlouvy a podpis smlouvy o poskytnutí 
grantu 

               Usnesení 3058/2009 
16. Veřejná zakázka malého rozsahu - vypracování žádosti o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad na 
projekt „Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého stadionu ve Strakonicích“ 
                        Usnesení 3059/2009 
17. Přístavba kulturního domu Strakonice – veřejná zakázka malého rozsahu – zpracování žádosti – 
vyhodnocení nabídek 
                        Usnesení 3060/2009 
18. MAS LAG Strakonicko, o.s. – poskytnutí dočasné návratné finanční výpomoci a poskytnutí 
příspěvku na činnost 
                                         Usnesení 3061/2009 
19. Strakonický deník – prominutí poplatku 
                        Usnesení 3062/2009 
20. OMS ČMMJ Strakonice – finanční příspěvek  
                        Usnesení 3063/2009 
 
 
Zahájení:  
99. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:50 hodin v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. TS - ceník prací a služeb 
Usnesení č. 3032/2009 (100/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
předložený ceník prací a služeb. 
 
2. Zápis z 2. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
Usnesení č. 3033/2009 (99/2) 
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 31. března 2009. 
II. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 4 000,--  občanskému sdružení Cestou vůle na zajištění kulturního 
programu při 3. ročníku benefiční akce na podporu zdravotně postižených žáků ZŠ speciální ve 
Strakonicích. 
III. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 6 000,-- tanečnímu studiu RM Dance Strakonice na úhradu 
nákladů spojených s cestou na ME v Chorvatsku. 
IV. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 4 000,-- o. s. Taneční skupina Rozálie Strakonice na úhradu 
nákladů spojených s účinkováním na 19. celostátním setkání dětských country tanečních souborů 
v Táboře. 
V. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 5 000,-- Nadačnímu fondu Gymnázia Strakonice na úhradu 
nákladů spojených s odhalením mementa Židům (7. 5. 2009). 
VI. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 20 000,-- Nadačnímu fondu Gymnázia Strakonice na úhradu 
nákladů na dopravu na mezinárodní workcamp do partnerského města Bad Salzungen. 
VII. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 15 000,-- Střední škole řemesel a služeb Strakonice na úhradu 
nákladů spojených s projektem Kulinářské umění bez hranic – studenti z Norska a Čech oživují a šíří 
tradice krajových specialit.   
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VIII. Souhlasí 
s prezentací města Strakonice na veletrhu ITEP Plzeň (22. – 24. 10. 2009). 
 
3. Muzeum středního Pootaví Strakonice – změna užití finančních prostředků 
Usnesení č. 3034/2009  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se změnou užití finančních prostředků ve výši 30.000,-Kč z akce „Rumpálování“ na akci „Setkání 
motocyklů a kol značky ČZ k 90. výročí značky. 
 
4. Projekt „Tradi ční pozvání do Strakonic“ - spolufinancování projektu z prostředků města 
Strakonice  
Usnesení č. 3035/2009 (99/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádostí o granty z Grantového programu Podpora živé kultury na projekt „Tradiční pozvání 
do Strakonic“. 
II. Souhlasí  
v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků v potřebné 
výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2009 na spolufinancování realizace projektu „Tradiční 
pozvání do Strakonic“. 
 
5. Projekt „Propagační materiály pro návštěvníky a turisty města Strakonice“ - 
spolufinancování projektu   z prostředků města Strakonice  
Usnesení č. 3036/2009 (99/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Produkty služby v cestovním ruchu na projekt 
„Propagační materiály pro návštěvníky a turisty města Strakonice“. 
II. Souhlasí  
v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků v potřebné 
výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2009 na spolufinancování realizace projektu „Propagační 
materiály pro návštěvníky a turisty města Strakonice“ ( celková výše projektu 250.000,-Kč, z toho 
finanční podíl města 50.000,-Kč). 
 
6. MěÚSS - prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 3037/2009 (99/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Ladislava Křápa, paní Kateřiny Pohlotkové, paní 
Jany Zábranské, pana Davida Kříže, paní Anny Kallové na dobu určitou od 1.5. do 30.6.2009 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence  na dobu 
určitou  od 1.5. do 30.6.2009 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence 
 
7. Zrušení Školní jídelny Plánkova 
Usnesení č. 3038/2009 (99/8) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
zrušení Školní jídelny Plánkova, součást Základní školy a Mateřské školy Strakonice, Povážská 263 k 
30.6.2009. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení. 
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III. Ukládá 
odboru finančnímu provést změnu ve zřizovací listině. 
 
8. Pravidla pro zařazování dětí do mateřských škol 
Usnesení č. 3039/2009 (99/9) 
Rada města po projednání 
I. Ruší  
Pravidla pro zařazování dětí do mateřských škol, schválená usnesením RM  č. 586/2007 dne 18. dubna 
2007. 
II. Doporu čuje 
ředitelkám mateřských škol postupovat v souladu s navrženým zněním Pravidel. 
III. Schvaluje 
Pravidla pro zařazování dětí do mateřských škol s účinnosti od 1. května 2009 v upraveném znění dle 
připomínek členů Rady města. 
 
9. Majetkové záležitosti 
 
1) Pronájem nebytových prostorů 
Usnesení č. 3040/2009 (99/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemních smluv na pronájem níže uvedených nebytových prostorů žadatelce paní 
MUDr. Heleně Kopecké, Štěkeň : 
- ordinace lékaře v Domově pro seniory, Lidická 189, Strakonice o výměře 23,30 m2  
- ordinace lékaře v Domově pro seniory, Rybniční 1282, Strakonice o výměře 19,97 m2, s tím, že 
nájemní smlouvy na obě ordinace  budou uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  3 měsíce, 
nájemné u každého prostoru  je stanoveno na 1,- Kč/rok, nájemce bude využívat obě ordinace pouze 
pro klienty MÚSS.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných smluv.  
 
2) Snížení nájemného z nebytových prostorů  
Usnesení č. 3041/2009 (99/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením následujících  dodatků k nájemním smlouvám  s níže uvedenými nájemci: 
1) dodatek k nájemní smlouvě uzavřené dne 30.7.2007 mezi městem Strakonice a fi. IVAN 
HRDLIČKA, se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice, jehož předmětem bude snížení 
nájemného z nebytových prostorů a části pozemku st.p.č. 800/2 v k.ú. Strakonice v objektu čp.772 
Poděbradova ve Strakonicích, a to o částku ve výši 20 % z ročního nájemného pro rok 2009 za 
předpokladu, že má žadatel splněny veškeré závazky vůči městu a městským subjektům.  
2) dodatek k nájemní smlouvě uzavřené v r. 2002 mezi městem Strakonice a  Fitness Centrum 
KOLDA, se sídlem Na Křemelce 512, Strakonice, jehož předmětem bude snížení nájemného 
z nebytových prostorů v objektu čp. 512 Na Křemelce  ve Strakonicích,  a to o částku ve výši 20 % 
z ročního nájemného pro rok 2009 za předpokladu, že má žadatel splněny veškeré závazky vůči městu 
a městským subjektům.  
3) dodatek k nájemní smlouvě uzavřené 14.11.2003 mezi městem Strakonice a spol. PAPÍR – speciál 
PHP spol. s.r.o., se sídlem U Sv. Markéty 58, Strakonice, jehož předmětem bude snížení nájemného 
z nebytových prostorů v objektu čp. 58 U Markéty  ve Strakonicích,  a to o částku ve výši 20 % 
z ročního nájemného pro rok 2009 za předpokladu, že má žadatel splněny veškeré závazky vůči městu 
a městským subjektům.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných  dodatků.  
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3) Pronájem garáže v objektu čp. 772 v ul. Jiřího z Poděbrad  
Usnesení č. 3042/2009 (99/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garáže v objektu  čp. 772 v  ul. Jiřího z Poděbrad ve 
Strakonicích,  na st.p.č. 800/2 v k.ú. Strakonice, nacházející se v přízemí, v části objektu „A“, o 
výměře  49  m2,  následujícímu žadateli za níže uvedených podmínek: 
- Pavel Baloušek, Strakonice, pronájem garáže za nájemné ve výši 18.000,- Kč/rok (tato cena zahrnuje 
DPH), nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
4) Pronájmy ploch pro nápojové automaty v org. STARZ Strakonice 
Usnesení č. 3043/2009 (99/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vypovězením nájemní smlouvy uzavřené dne 29.1.2008 mezi městem Strakonice a fi. Miroslav 
PROCHÁZKA – PROCH AUTO, Zeyerova 2387, Písek na pronájem částí nebytových prostorů 
v areálech STARZ za účelem umístění prodejních nápojových automatů, výpovědní lhůta je dle 
smlouvy  3 měsíční.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné výpovědi.  
III. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem částí nebytových prostorů v areálech organizace STARZ  
Strakonice za účelem umístění prodejních nápojových automatů, konkrétně se jedná o 2 plochy pro 
nápojový automat v areálu Plaveckého stadionu, Na Křemelce 305,  Strakonice, 2 plochy pro 
nápojový automat v areálu Zimního stadionu, na Křemelce 512,  Strakonice, 2 plochy pro nápojový 
automat v areálu Sportovní haly, Máchova 108, Strakonice, 2 plochy pro nápojový automat v areálu 
Sportovní haly, Máchova 1113, Strakonice.   
 
5) Záměr na pronájem částí nebytových prostorů pro umístění prodejních nápojových automatů  
Usnesení č. 3044/2009 (99/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem částí nebytových prostorů pro umístění prodejních nápojových 
automatů v budovách MÚ a sice: plocha pro 1 nápojový automat v budově Velké náměstí 3, 
Strakonice  (chodba u Městského informačního centra MÚ), plocha pro 1 nápojový automat v budově 
bývalé Komerční banky, Na Stráži 1319, Strakonice (1x chodba u živnostenského úřadu). 
 
6) Hrad Strakonice    „ bar - hradní  restaurace  sklípek“  
Usnesení č. 3045/2009 (99/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s dodávkou a montáží nového  baru do hradního sklípku .    
II. Rozhodla   
zadat přímo dodávku a montáž nového  baru společnosti Dřevointer Strakonice s.r.o. u Hajské 322, 
Strakonice za cenu 334 408,- Kč vč. DPH, s termínem  dokončení 15.5.2009. 
 
7) Dodatky k nájemním smlouvám na nebytové prostory  
Usnesení č. 3046/2009 (99/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavíráním dodatků k nájemním smlouvám na pronájmy nebytových  prostorů, přičemž předmětem 
dodatků bude závazek nájemce: zajišťovat pravidelně revize elektro dle platných předpisů, jedno 
vyhotovení originálu revize odevzdat vždy na město Strakonice, u NP ve správě TS Strakonice s.r.o. 
odevzdat originál revize správci NP.  
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1) Snížení nájemného z nebytových prostorů  
Usnesení č. 3047/2009 (99/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám  uzavřeným s níže uvedenými nájemci: 
1) dodatek k nájemní smlouvě uzavřené dne 24.6.2005 mezi městem Strakonice a spol. HK 
SPORTSWEAR s.r.o., se sídlem Heydukova 9, Písek, jehož předmětem bude snížení nájemného 
z objektu čp. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích – obchodní dům Maják,  o částku ve výši 20% 
pro rok 2009. 
2) dodatek k nájemní smlouvě uzavřené dne 12.7.2004 mezi městem Strakonice a Janem 
Schneedorferem, Strakonice, jehož předmětem bude snížení nájemného z nebytových prostorů v 
objektu čp. 57 v ul. U Markéty  ve Strakonicích a to   o částku 20% pro rok 2009. 
3) dodatek k nájemní smlouvě uzavřené v r. 1997 mezi městem Strakonice a panem Jaroslavem 
Doubkem  – nájemcem Restaurace a ubytovny PALERMO, Na Křemelce 512 ve Strakonicích, jehož 
předmětem bude snížení nájemného z výše uvedených pronajatých prostorů, a to o částku 20% pro rok 
2009. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných  dodatků.  
 
2) Snížení nájemného z pronájmu pozemku 
Usnesení č. 3048/2009 (99/7a 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatků k nájemní smlouvě  uzavřené mezi  panem Vladimírem Havlíkem, Strakonice a 
Městem Strakonice ze dne 1.6.2001, týkající se snížení ceny nájmu  a to o částku 20% pro rok 2009. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
3) Lávka u Strakonického hradu – Autorský dozor 
Usnesení č. 3049/2009 (99/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním autorského dozoru stavby „Lávka u Strakonického hradu“ společnosti VPÚ DECO 
PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6  za celkovou cenu díla 162.035,- Kč včetně DPH, 
termín plnění do 30.10.2009. Fakturace bude hrazena na základě skutečnosti. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
4) Žádost o vyhotovení dohody o uložení inženýrských sítí na pozemcích v majetku města 
Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou a s realizací stavby „NTL plynovod, NTL 
plynovodní přípojky (6 ks), ul. Žižkova, Strakonice“. 
Žadatel: Majitelé domů č.p. 418, 419, 420, 421, 422 a 642 v ul. Žižkova ve Strakonicích 
v zastoupení: ing. Veronika Oberpfalzerová, Strakonice. 
Usnesení č. 3050/2009 (99/7a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uložením potrubí NTL plynovodu a NTL přípojek na pozemcích ve vlastnictví  města Strakonice p.č. 
dle KN 580/4 a  p.č. dle KN 580/20 vše v k.ú Strakonice, vzhledem k tomu, že uvedený záměr je 
v rozporu s energetickým generelem města Strakonice. 
  
5) Výběrové řízení na dodavatele akce „Dodávka a montáž velkokuchyňské techniky do objektu 
Hradní restaurace ve Strakonicích“  
Usnesení č. 3051/2009 (99/7a) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
se zrušením výběrového řízení na dodavatele akce „Dodávka a montáž velkokuchyňské techniky do 
objektu Hradní restaurace ve Strakonicích“. 
II. Souhlasí  
s oslovením společnosti HOFMANN Strakonice s.r.o.   se žádostí o zpracování nabídky na dodávku 
akce „Dodávka a montáž velkokuchyňské techniky do objektu Hradní restaurace ve Strakonicích“, 
přičemž tato nabídka bude vycházet ze zpracovaného projektu, ale příkony jednotlivých 
elektrospotřebičů nemusí být dodrženy v projektem předepsaných parametrech (vycházet ze 
zkušeností z obdobných restauračních zařízení), vše však bude konzultováno s technikem majetkového 
odboru. V nabídce budou zakomponovány ceny a typy spotřebičů z nabídky firmy  HOFMANN 
Strakonice s.r.o..  
 
6) Vyhodnocení nabídek na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
Usnesení č. 3052/2009 (99/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením nabídek  na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením  smlouvy  na  odkup  dřevní  hmoty  v sortimentu  smrk – kulatina  pilařská, KPZ, surové 
kmeny, špice a sortimentu borovice – KPZ, špice, se společností  Eva Jirsová, obchodní a lesotechn. 
služby, J. Malého 2274, 397 01 Písek, za cenu 188.724,- Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
10. Dodatek č. 7 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy, jako veřejné služby na území 
města Strakonice,   uzavřené se společností ČSAD STTRANS a. s. Strakonice 
Usnesení č. 3053/2009 (99/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy, jako veřejné služby na 
území města Strakonice, uzavřené se společností ČSAD STTRANS a. s. Strakonice. 
II. Schvaluje 
cenu přepravního výkonu pro rok 2009 ve výši 34,-Kč/km 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem dodatku č. 7 ke smlouvě 
IV. Doporučuje ZM 
schválit  jedno  tarifní pásmo na celém území města Strakonic (včetně přilehlých osad), a to v souladu 
s předloženým návrhem (tarif 7,-Kč/ dospělá osoba, ostatní položky zůstávají v nezměněné výši – 
původně pásmo I.) 
 
11. Výše úplaty za předškolní vzdělávání 
Usnesení č. 3054/2009 (99/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání: 
MŠ U Parku Kč 225 
MŠ A. B. Svojsíka Kč 270 
MŠ Čtyřlístek Kč 300 
MŠ Lidická, MŠ Šumavská Kč 330 
Částka je stanovena pro období od 1. září 2009 do 31. srpna 2010. 
 
12. Rozpočtová   opatření   č.  23 – 28 
Usnesení č. 3055/2009 (99/11) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 23  ve výši  374 653,- Kč  
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Dotace JčK pro ZŠ a MŠ Povážská, Strakonice na projekt „Rovné příležitosti pro každého, šance pro 
všechny“. 
RO  č. 24  ve výši  81 972,- Kč  
Příspěvek JčK na činnost dobrovolného hasičského sboru Strakonice. 
II.  Doporu čuje ZM  
schválit 
RO č. 25 ve výši 13 400 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu na akci „Revitalizace Strakonického hradu“. Akce je zařazena ve schváleném 
rozpočtu částečným podílem města ve výši 1 000 000,- Kč. Ze zadávacího řízení je vysoutěžená cena 
18 250 258,- Kč. Potřeba dalšího finančního krytí je tedy celkem ještě 
17 500 000,- Kč, z toho se pro rok 2009 předpokládá částka 13 400 000 Kč, pro rok 2010 částka 4 100 
000,- Kč. 
Na akci byla získána zpětná dotace ve výši 11 744 142,- Kč, která bude zaslána až po dokončení akce. 
Akce musí být nejdříve hrazena z prostředků města, tj.  bude hrazena z úvěru. 
RO č. 26 ve výši 8 000 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu na akci „Sportareál na Muškách Strakonice“. Akce je zařazena ve schváleném 
rozpočtu částečným podílem města ve výši 500 000,- Kč. Ze zadávacího řízení je vysoutěžená cena 16 
846 090,- Kč. Potřeba dalšího finančního krytí je tedy celkem ještě  
16 500 000,- Kč, z toho se pro rok 2009 předpokládá částka 8 000 000 Kč, pro rok 2010 částka 8 500 
000,- Kč. 
Na akci byla získána zpětná dotace ve výši 13 145 074,- Kč, která bude zaslána až po dokončení akce. 
Akce musí být nejdříve hrazena z prostředků města, tj.  bude hrazena z úvěru. 
RO č. 27 ve výši 2 000 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu na akci „Zlepšení nevyhovujícího stavu místní komunikace Žižkova“. Akce je 
zařazena ve schváleném rozpočtu částečným podílem města ve výši 300 000,- Kč. Ze zadávacího 
řízení je vysoutěžená cena 2 200 000,- Kč. Potřeba dalšího finančního krytí je celkem ještě 2 000 000,- 
Kč. Celá akce bude realizována v roce 2009. 
Na akci byla získána zpětná dotace ve výši 2 035 000,- Kč, která bude zaslána až po dokončení akce. 
Akce musí být nejdříve hrazena z prostředků města, tj.  bude hrazena z úvěru. 
RO č. 28 ve výši 297 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu na celkovou úpravu plochy mezi restaurací U Zborova a Domem kultury  v ulici 
Bavorova (navezení a rozprostření zeminy, odplevelení, sadovnické úpravy - výsadba okrasných 
stromů, keřů, trvalek, založení nových trávníkových ploch, zhotovení mlatového chodníčku, úprava 
zpustlé zahrady parc.č.1 – odstranění černé skládky, vyřezání náletů, odstranění sušáků). 
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků z položky Oprava ZŠ F.L. Čelakovského, 
Chelčického ( II. etapa). 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 28  předložit ke schválení na nejbližším zasedání ZM. 
III.  Ukládá 
a)  Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 23 -  24  provést a rozpočtová opatření 
     č. 25 – 28 předložit ke schválení na nejbližším zasedání ZM. 
b)  Finančnímu odboru zařadit do rozpočtu roku 2010 dofinancování akcí uvedených   
     v rozpočtových opatřeních č. 25 - 26 : „Revitalizace strakonického hradu“ částku  
     4 100 000,-  Kč, „Sportareál na Muškách Strakonice“ částku 8 500 000,- Kč.     
 
13. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku a montáž nábytku a vybavení do dvou tříd 
Mateřské školy Strakonice, Lidická 625, odloučené pracoviště Mateřská škola Stavbařů 213 
Usnesení č. 3056/2009 (99/12) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na dodavatele nábytku těmto dodavatelům: 
BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 849, 687 08 Buchlovice, IČ: 25523414 
MAKRA, K Loužce 131, Vysoký Újezd, 267 16, okres Beroun,  IČ: 64751643 
Tvar, v.d. Klatovy, Dr. Sedláka 713, 339 01 Klatovy, IČ: 00028983 
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II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na internetových stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na dodavatele nábytku a vybavení do dvou tříd 
Mateřské školy Strakonice, Lidická 625, odloučené pracoviště Mateřská škola Stavbařů 213. 
III. Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: 
   1. PhDr. Ivana Říhová 
   2. Ing. Libuše Řeřábková 
   3. Ing. arch. David Andrlík 
   4. Bc. Denisa Barvířová 
   5. Stanislava Broulimová 
   6. Miloslava Vozábalová 
   7. Bc. Zdeňka Havlíková  
 
náhradníky členů komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: 
   1. Ing. Pavel Pavel 
   2. Bc. Miluše Vacková 
   3. Jaroslav Houska 
   4. Ing. Věra Samková 
   5. Dagmar Havlanová 
   6. Mgr. Jana Kovandová 
   7. Bc. Zdeňka Havlíková 
IV. Ukládá 
vedoucí odboru školství a cestovního ruchu zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky 
 
14. Projekt „Nákup technického vybavení pro Úřad územního plánování Strakonice“– 
spolufinancování projektu“   z prostředků města        
Usnesení č. 3057/2009 (99/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Akčního plánu programu rozvoje Jihočeského kraje 
– GP Podpora tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností - na projekt „Nákup 
technického vybavení pro Úřad územního plánování, Strakonice“ 
II. Souhlasí 
s uzavřením Kupní smlouvy na nákup technického vybavení, které je předmětem žádosti o grant z GP 
Podpora tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností,  s firmou HSI com s.r.o. 
Plzeň, Čelakovského 10, 301 32 Plzeň. Cena dodávky je 114.319,- Kč (včetně 19% DPH). 
V případě získání grantu z uvedeného programu bude finanční částka na dofinancování projektu 
„Nákup technického vybavení pro Úřad územního plánování, Strakonice“ hrazena ze schváleného 
rozpočtu města – položky „Územní plán“. Vzájemné smluvní plnění je podmíněno získáním 
příslušného grantu. 
III. pov ěřuje 
starostu města podpisem Kupní smlouvy 
 
15. Projekt Strakonice – město přátelské občanům, Schválení smlouvy a podpis smlouvy o 
poskytnutí grantu 
Usnesení č. 3058/2009 (99/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního 
prostředí na realizaci projektu „Strakonice – město přátelské občanům“. Grant se poskytuje ve výši 
76% z celkových výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 872.500,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem výše uvedené smlouvy. 
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16. Veřejná zakázka malého rozsahu - vypracování žádosti o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad 
na projekt „Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého stadionu ve 
Strakonicích“ 
Usnesení č. 3059/2009  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách v   platném znění, a v  souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v   
podmínkách města Strakonice, schválených usnesením Rady města Strakonice ze dne 11.10.2006, za 
účelem stanovení mandatáře, který bude poskytovat služby, jejichž cílem je zpracování žádosti o 
čerpání prostředků z   fondů EU na akci „Rekonstrukce plaveckého stadionu, Strakonice“, za 
podmínek a v  rozsahu uvedeném ve výzvě (jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny)  
těmto dodavatelům: 
Regioprojekt, s.r.o., Pražská 223, 390 01 Tábor 
KP projekt s.r.o., Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice 
PRIVAT PROJ, projektová, inž. a obchodní kancelář, Staropoštovská 1154, 389 01 Vodňany 
Jihočeská rozvojová o.p.s., Horní 45, 383 01 Prachatice 
INVEST BAU CZ, s.r.o., Plzeňská 68/546, 150 00 Praha 5 
II. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
člen  Ing. Pavel Vondrys 
člen PhDr. Ivana Říhová  
člen Ing. Pavel Pavel 
člen Ing. Eva Krausová 
člen Ing. Jana Narovcová 
náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
náhradník Ing. Luděk Joza 
náhradník Václav Šrámek  
náhradník Marie Žiláková 
náhradník Ing. Oldřich Švehla  
náhradník Ing. Věra Samková 
III. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
17. Přístavba kulturního domu Strakonice – veřejná zakázka malého rozsahu – zpracování 
žádosti – vyhodnocení nabídek 
Usnesení č. 3060/2009  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením nabídek na výzvu o veřejnou zakázku malého rozsahu v  souvislosti s výběrem 
mandatáře, který bude poskytovat služby, jejichž cílem je zpracování žádosti o čerpání prostředků z   
fondů EU na akci „Přístavba kulturního domu, Strakonice“.  
Nejvýhodnější nabídka je od firmy KP projekt s.r.o., Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice, IČ 
26064600, za cenu 1 800 000,- Kč bez DPH. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné mandátní smlouvy. 
 
18. MAS LAG Strakonicko, o.s. – poskytnutí dočasné návratné finanční výpomoci a poskytnutí 
příspěvku na činnost 
Usnesení č. 3061/2009  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dočasné návratné finanční výpomoci v celkové výši 1.288.000,-Kč na 
předfinancování  činností spjatých s administrací strategického plánu LEADER (700.000,-Kč) a 
předfinancování partnerského projektu VENKOVSKÁ TRŽNICE II (588.000,-Kč). Bude hrazeno 
z položky Oprava ZŠ F.L. Čelakovského, Chelčického (II. etapa). 
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II. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 15.000,-Kč na činnost pro rok 2009. Bude hrazeno 
z položky Přístavba přístřešku pro zvěř – rozpočtové opatření č. 29. 
 
19. Strakonický deník – prominutí poplatku 
Usnesení č. 3062/2009  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prominutím poplatku na akci „Prima den s Deníkem“ na parkovišti u firmy SONAP, která se 
uskuteční 11. května 2009 ( ve Strakonickém deníku bude bezplatně poskytnuta prezentace města jako 
reciproční plnění za výše uvedenou akci). 
 
20. OMS ČMMJ Strakonice – finanční příspěvek  
Usnesení č. 3063/2009  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 50.000,-Kč  na činnost. Bude hrazeno z položky Přístavba 
přístřešku pro zvěř.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                             Ing. Pavel Pavel 
        starosta                                                   místostarosta                       
 


