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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 102. jednání Rady města Strakonice 
konaného 6.5.2009 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:     6 členů RM :  

                          Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel – místostarosta  
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové RM: Mgr. Parkosová, pí Žiláková, MUDr. Chod  
Ing. Tůma – tajemník 
Mgr. Kotlíková – PR 

 
Omluveni:  Ing. Vlasák  
 
 
 
 
Program: 
 
1. Dodatek č. 2 k Dohodě měst Písek a Strakonice, o společném postupu v oblasti odpadového 
hospodářství uzavřené dne 21.8.2002 

            Usnesení č. 3103/2009 
2. MěÚSS: A/ Souhlas s přijetím daru 

            Usnesení č. 3104/2009 
                  B/ Ubytování v AD 

            Usnesení č. 3105/2009 
3. Základní škola Strakonice, Dukelská 166 – nákup objednacího boxu do školní jídelny  
                    Usnesení č. 3106/2009 
4. Zápis ze sociální komise, příspěvky z rozpočtu města 
                    Usnesení č. 3107/2009 
5. Majetkové záležitosti 
           Usnesení č. 3108/2009 – 3136/2009 
6. ZŠ F.L. Čelakovského  – jmenování zástupce do komise pro výběrové řízení 
                    Usnesení č. 3137/2009 
7. Rozpočtové opatření č. 32 
                    Usnesení č. 3138/2009 
8. 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. 3139/2009 
9. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 

            Usnesení č. 3140/2009 
10. Záštita nad plaveckými závody včetně soustředění pro osoby s tělesným postižením 

            Usnesení č. 3141/2009 
11. Smlouva o partnerství /Radošovice/                  

            Usnesení č. 3142/2009 
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Zahájení:  
102. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Pavel 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. 
 
1. Dodatek č. 2 k Dohodě měst Písek a Strakonice, o společném postupu v oblasti odpadového 
hospodářství uzavřené dne 21.8.2002 
Usnesení č. 3103/2009 (102/1) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Dodatku č. 2 k Dohodě měst Písek a Strakonice, o společném postupu v oblasti 
odpadového hospodářství uzavřené dne 21.8.2002, který stanovuje, že poplatek za uložení odpadu na 
skládku Vydlaby se bude městu Strakonice vracet v plné výši, a to čtvrtletně, zpětně.    
 
2. MěÚSS: 
A/ Souhlas s přijetím daru 
Usnesení č. 3104/2009 (102/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů od paní Marty Prázné , Č.B. 
 – 4 ks antidekubitních matrací pro  klienty upoutané na lůžko v celkové hodnotě 8.000,- Kč 
II. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice uzavřít darovací smlouvu a zavést dar do majetku organizace  
 
B/ Ubytování v AD 
Usnesení č. 3105/2009 (102/6, 101/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Miroslavy Krásné v období od 27.4.2009 do 31.7.2009  
II. Souhlasí 
s ubytování v Azylovém domě paní Naděždy Danihelové v období od 16.4.2009 do 31.7.2009 
III. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu od 27.4.2009 do 
31.7.2009 
IV. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu od 16.4.2009 do 
31.7.2009 
V.Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smluv o poskytnutí služby sociální prevence 
 
3. Základní škola Strakonice, Dukelská 166 – nákup objednacího boxu do školní jídelny  
Usnesení č. 3106/2009 (102/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zakoupením objednacího boxu (včetně instalace) pro objednávání stravy ve školní jídelně 
v maximální ceně 60 tis. Kč včetně DPH. Úhrada bude provedena z investičního fondu ZŠ Dukelská. 
 
4. Zápis ze sociální komise, příspěvky z rozpočtu města 
Usnesení č. 3107/2009 (102/2) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání sociální komise 
II. Souhlasí 
s poskytnutím finančních příspěvků z rozpočtu města: 
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1. Krizové a kontaktní centrum, Komenského 174, Strakonice – 50.000 Kč /na částečnou úhradu 
provozních nákladů – nájem,  likvidace infekčního odpadu/  
2.  DYS CENTRUM Strakonice, Občanské sdružení při ZŠ Čelakovského, Chelčického 555, 
Strakonice – 10.000 Kč /2.000 Kč roční provoz linky, 6.000 Kč roční propagace linky  a DYS centra, 
2.000 Kč  malá kopírka / 
3. Sdružení zdravotně postižených v ČR, Stavbařů 213, Strakonice – 50.000,- Kč /pokrytí režijních 
nákladů budovy/ 
4. Středisko výchovné péče, Ellerova 160, Strakonice -  4.000 Kč / na ubytování a vstupné/ 
5.Centrum pro zdravotně postižené, Stavbařů 213, Strakonice – 50.000 Kč /na sociální poradenství, 
půjčovnu pomůcek, režijní náklady osobní asistence, počítačový a internetový klub/ 
6. Svaz diabetiků ČR – územní organizace, O. Novák, Strakonice – 3.000 Kč /na pronájmy a režiji 
s oganizováním akcí/ 
7. Středisko rané péče, Emy Destinové 46, České Budějovice – 10.000  Kč / na náklady spojené 
s poskytováním rané péče/ 
8. Mateřské centrum Beruška, Bezděkovská 216, Strakonice – 25.000 Kč / na úhradu vodného, 
stočného a energií/ 
9. Bez, Kolářova 303, Katovice – 4.500 Kč / na repliku křesadel/ 
10. OS Cestou vůle, Svatopluka Čecha 1324, Strakonice – 20.000 Kč / na canisterapii, vícedenní 
rehabilitační pobyt, paspartování/  
11. FOKUS Písek – občanské sdružení pro péči o duševně nemocné, Kollárova 485, Písek -15.000 
Kč / na nájem a energie/ 
12. Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s., Radomyšlská 336, Strakonice – 5.000 Kč/na vybavení 
dětského hřiště  
III. Nesouhlasí   
s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města:  
a) Městské policii, Komenského 328, Strakonice 
b) Klubu Svazu civilní ochrany Strakonice  
IV. Ukládá 
sociálnímu odboru provést schválené usnesení   
 
5. Majetkové záležitosti 
 
1) Záměr na pronájem  
Usnesení č. 3108/2009 (102/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
se zveřejněním záměru na pronájem části střechy (anténního stožáru) a části  půdních prostor domu 
„MIKÁDO“ v ul. Leknínová, Strakonice za účelem umístění antén a datového rozvaděče pro příjem 
internetu  (přípojný bod sloužící k připojení uživatelů v rámci uvedeného objektu). 
 
2) Snížení nájemného z nebytových prostorů – p. Jaromír Koleš  
Usnesení č. 3109/2009 (102/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Strakonice a  p. Jaromírem Kolešem,  
Vodňany dne 28.3.2008, jehož předmětem bude snížení nájemného z nebytových prostorů v objektu 
čp. 49 na Velkém náměstí 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 příslušného dodatku.  
 
3) Snížení nájemného z nebytových prostorů  - Miroslav Procházka,  PROCH AUTO  
Usnesení č. 3110/2009 (102/7) 
Rada města po projednání 
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I. Nesouhlasí 
se snížením nájemného z   pronajatých částí nebytových prostorů v areálech Plaveckého stadionu, 
Zimního stadionu a  Sportovní haly Strakonice (plochy pro 8 nápojových automatů) nájemci fi. 
MIROSLAV PROCHÁZKA – PROCH AUTO, Zeyerova 2387, Písek, vzhledem k tomu, že nájemci 
byla podána výpověď k datu  31.7.2009.  
 
4) Uzavření smlouvy o výpůjčce majetku 
Usnesení č. 3111/2009 (102/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce majetku mezi městem Strakonice a  spol. Technické služby 
Strakonice s.r.o., předmětem výpůjčky bude skladovací hala v hodnotě 1.017.030,- Kč, smlouva o 
výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy 
 
5) Petr Noskovič, Strakonice – žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 997/5 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic 
Usnesení č. 3112/2009 (102/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 997/5 v k.ú. Dražejov u Strakonic, o výměře cca 
12 m2. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 997/5 v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře 
cca 12 m2 s panem Petrem Noskovičem, Strakonice, za účelem vybudování zahradní pergoly, pokud se 
v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru na výpůjčku nepřihlásí jiný zájemce. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
6) Společnost AWIK House Production, s.r.o., Dlouhá louka 478, Vlachovo Březí – žádost o 
souhlas z titulu majitele sousedního pozemku, o souhlas s požárně nebezpečným prostorem 
Usnesení č. 3113/2009 (102/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedních pozemků p.č. 1208/5 a p.č. 1194/2 vše v k.ú. Strakonice s umístěním 
skladů na dřevo na pozemku p.č. 1208/8 v k.ú. Strakonice. Tento souhlas je podmíněn souhlasem 
architekta města Strakonice. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
II. Souhlasí  
se zásahem požárně nebezpečného prostoru  na pozemky v majetku města Strakonice p.č. 1208/5 a na 
pozemek ostatní komunikace p.č. 1206/2 vše v  k.ú. Strakonice a to pouze pro sklady číslo 2, 3, 4, jež 
se nachází na pozemku p.č. 1208/8 v k.ú. Strakonice. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního 
úřadu. 
III. Nesouhlasí 
se zásahem požárně nebezpečného prostoru na část pozemku v majetku města Strakonice p.č. 1208/5 
v k.ú. Strakonice, přesahující ze stavby skladu č. 1, umístěné na pozemku p.č. 1208/8 v k.ú. 
Strakonice, v severní části předmětného pozemku, vzhledem k tomu, že se jedná o zájmové území 
města Strakonice.   
IV. Doporučuje 
žadateli jednat o protipožárním opatření, které zabrání zásahu požárně nebezpečného prostoru na část 
pozemku p.č. 1208/5 v k.ú. Strakonice, vzhledem k tomu, že se jedná o zájmové území města 
Strakonice.  
 
 
 



 5

7) Využití stánku v Rennerových sadech 
Usnesení č. 3114/2009 (102/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s využitím stánku v Rennerových sadech nacházejícího se na pozemku p.č. st. 3528                           
v k.ú. Strakonice   o výměře 21 m2  za účelem: 
- novinového stánku 
- prodeje cukrovinek 
- zmrzliny 
- nealko nápojů.  
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na  pronájem  nebytového prostoru nacházejícího se na pozemku  p.č. st. 3528 
v k.ú. Strakonice o výměře 21 m2 za účelem zřízení novinového stánku, prodeje cukrovinek,  
zmrzliny,  nealko nápojů, rychlého občerstvení.  
 
2) Michaela Doubková – žádost o prodloužení nájemní smlouvy na startovací bytovou jednotku 
Usnesení č. 3115/2009 (102/7a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy ke startovací bytové jednotce č. 14,  Strakonice, pro paní Michaelu 
Doubkovou na dva roky, tedy do 31. 1. 2011. 
 
3) Radek Jakubčo – žádost o prodloužení nájemní smlouvy na startovací bytovou jednotku 
Usnesení č. 3116/2009 (102/7a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy ke startovací bytové jednotce č. 4, Strakonice pro pana Radka 
Jakubča na dva roky, tedy do 12. 3. 2011. 
 
4) Bohuš Patkolo – žádost o rozšíření nájemní smlouvy  
Usnesení č. 3117/2009 (102/7a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s rozšířením nájemní smlouvy na byt č. 11 v ul. Budovatelská 614 o nájemce paní Jolanu Bledou.   
 
5) Petr Beneš – žádost o výměnu bytu  
Usnesení č. 3118/2009 (102/7a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost pana Beneše o výměnu bytu. 
 
6) Uvolněná bytová jednotka 1+0, č. 8 v domě č. p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice  
Usnesení č. 3119/2009 (102/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 1+0 (57,91 m2), č. 8 v domě č. p. 1391, ul. 
Leknínová, Strakonice, s paní Evou Trávníčkovou,  Strakonice.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
7) Uvolněná bytová jednotka 2+1 č. b. A42 v domě č. p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice  
Usnesení č. 3120/2009 (102/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 2+1 (67,10 m2), č. b.j. A42, Strakonice, 
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s panem Františkem Křivancem, Starý Dražejov.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
8) Paní Božena Vlková, Strakonice – žádost o přidělení bytu 
Usnesení č. 3121/2009 (102/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu výše uvedené bytové jednotky s paní Vlkovou na půl roku, aby si 
během této doby paní Vlková mohla vyřešit svou bytovou situaci jiným způsobem, případně si podala 
žádost o nájem bytu na majetkovém odboru. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
9) Jana Michálková, Řepice– žádost o výjimku ze Zásad hospodaření s byty v majetku města 
Strakonice 
Usnesení č. 3122/2009 (102/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice schválených ZM dne 
15.10.2003, 22.6.2005 a 25. 6. 2008 pí Janě Michálkové, Řepice.  
 
10) Bytový dům č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice – změna nájemce  
Usnesení č. 3123/2009 (102/7a) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
část usnesení č. 2975/2009, týkající se uzavření smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 4.B o velikosti 
3+kk v domě č. 13 (č.p. 1392 v ul. Leknínova), Jezárky , Strakonice, s panem Karlem Zelinkou. 
II. Souhlasí. 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 4.B o velikosti 3+kk, v domě č.p. 1392 v ul. 
Leknínova, Strakonice s paní Hanou Velkovou, Strakonice. Jako náhradníka na bytovou jednotku o 
velikosti 3+kk stanovila náhradnici paní Věru Dejmkovou, Strakonice a jako náhradníka na byt 2+kk 
paní Milenu Masopustovou,  Strakonice.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
11) Žádost o souhlas s uložením kondenzátního potrubí do pozemků v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 1281/15 a p.č. dle KN 1281/16, vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti s přípravou stavby 
„Oprava kondenzátního potrubí v ulici Radomyšlská“.  
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59,  386 43 Strakonice.  
Usnesení č. 3124/2009 (102/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uložením kondenzátního potrubí na pozemcích  v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1281/15 a 
p.č. dle KN 1281/16 v k.ú. Strakonice v souvislosti s přípravou stavby „Oprava kondenzátního potrubí 
v ulici Radomyšlská“ , dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
12) Demolice betonové plochy – Pivovar Strakonice  
Usnesení č. 3125/2009 (102/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s tím, aby byla oslovena pouze firma SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská čp. 495, 370 04 České 
Budějovice, IČ 480 35 599. 
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II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská čp. 495, 370 04 
České Budějovice, IČ 480 35 599, na zhotovení stavby „Demolice betonové plochy – Pivovar 
Strakonice“, včetně úpravy pláně, za cenu 578.095,02 Kč vč. DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
1) DIORIT, s.r.o., Písecká 284, Strakonice, zastoupená Ing. Bc. Radkem Slavíkem – žádost o 
umístění bilbordu – vyhlášení záměru + pronájem pozemku  
Usnesení č. 3126/2009 (103/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 844/4 v k.ú. Strakonice o výměře cca 0,5 m2 za 
účelem umístění oboustranného bilbordu o velikosti 100 cm x 200 cm. 
II. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 844/4 v k.ú. Strakonice  o výměře cca 0,5m2  za účelem umístění 
oboustranného bilbordu o velikosti 100 cm x 200 cm, společnosti Diorit, s.r.o., Písecká 284, 
Strakonice za cenu 2.000,- Kč + DPH  za jednu reklamní plochu, tj. celkem 4.000,- Kč,  pokud se 
v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce a za předpokladu souhlasu architekta 
města Strakonice a odboru životního prostředí a policie ČR.  
 
2) Prof. MUDr. Alois Martan DrSc, Praha 2 – žádost o výpůjčku  pozemku – vyhlášení záměru 
na základě plné moci zastoupen Mgr. Vladimírem Mourkem, Strakonice 
Usnesení č. 3127/2009 (103/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. st. 37/4 o výměře cca 230 m2  v k.ú. Strakonice. 
 
4) Railreklam, spol. s.r.o., Bc. Blanka Linhartová – žádost o vyjádření k umístění reklamního 
zařízení na pozemku p.č. 1437 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 3128/2009 (103/2) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
vzhledem k aktuálně provedeným stavebním a zahradnickým úpravám, které přispěli k důstojném 
vzhledu v blízkosti pietního místa, s umístění reklamního zařízení o velikosti 5,1 x 2,4 m na pozemku 
p.č. 1437 v k.ú. Strakonice.  
 
5) Žádost o povolení přejezdu pozemku p.č. dle KN 629/2 v majetku města Strakonice z  
komunikace Radomyšlská p.č. dle KN 1281/2 v majetku Jihočeského kraje na pozemek p.č. dle 
KN 624/24 vše v k.ú. Strakonice  
Žadatel: Jiří Beneš,  Strakonice. 
Usnesení č. 3129/2009 (103/2) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s povolením přejezdu pozemku p.č. dle KN 629/2 v majetku města Strakonice z  komunikace 
Radomyšlská p.č. dle KN 1281/2 v majetku Jihočeského kraje na pozemek p.č. dle KN 624/24 vše 
v k.ú. Strakonice, z důvodu kolize s územním rozhodnutím na akci: „I/22 Strakonice“ (Severní 
dopravní půloblouk).  
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6) Informativní zpráva o stavu lávek a nutnosti jejich oprav na území města:  
A/ Lávka na Podskalí přes řeku Otavu, Strakonice,   ev.č. L2 
B/ Lávka na Podskalí přes rameno řeky Otavy, Strakonice, ev.č.  L3 
C/Lávka na levé straně Lidické tř. přes místní komunikaci, Strakonice, ev.č. L7 
D/Most na místní komunikaci Ellerova přes místní komunikaci u náhonu Strakonice, event.č. 
M2 
Usnesení č. 3130/2009 (103/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na  vědomí 
informaci o technickém stavu  lávek ve Strakonicích. 
II. Ukládá  
majetkovému odboru zpracovat harmonogram pořadí v jakém by měly být lávky opraveny s ohledem 
na technický stav a to včetně vyčíslení nákladů na opravu. 
 
7) Oprava lávky přes silnici  I/22 - Katovická, Strakonice, ev.č. L4 
Usnesení č. 3131/2009 (103/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na  vědomí 
informaci o technickém stavu  lávky L4 ve Strakonicích přes silnici I/22 - Katovická. 
II.Souhlasí 
s vypracováním prováděcí projektové dokumentace na odstranění stavby lávky L4 ve Strakonicích 
přes silnici I/22 – Katovická 
 
8)  Oprava lávky sídliště Mlýnská - náhon, Strakonice, ev.č. L5 
Usnesení č. 3132/2009 (103/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na  vědomí 
informaci o technickém stavu  lávky L5 ve Strakonicích na Sídlišti Mlýnská - náhon. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru připravit výběrové řízení na dodavatele stavby Oprava lávky sídliště Mlýnská - 
náhon, Strakonice, ev.č. L5 
 
9) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. pro odběrné místo  
,, Nízkoprahové centrum pro mládež “ 
Usnesení č. 3133/2009 (103/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č. 700098661000010 s  E.ON Distribuce  a. s., o připojení k distribuční soustavě 
E.ON. pro odběrné místo  ,, Nízkoprahové centrum pro mládež“. 
II. Souhlasí 
 se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením , a to ve výši 20.000 ,- Kč s DPH . 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
10)  Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. pro odběrné místo  ,, Veřejné osvětlení 
pěší komunikace - Střela “ 
Usnesení č. 3134/2009 (103/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č. 700091391000010 s  E.ON Distribuce a.s., o připojení k distribuční soustavě 
E.ON. pro odběrné místo  ,,Veřejné osvětlení pěší komunikace -Střela “ 
II. Souhlasí 
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením , a to ve výši 8.000 ,- Kč s DPH . 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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11) Smlouva o přeložce zařízení   distribuční soustavy E.ON. č. Z1009074737  ,, Strakonice  - 
Velké  náměstí “ . 
Usnesení č. 3135/2009 (103/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. Z1009074737 s  E.ON Česká 
republika, a. s. v souvislosti s rekonstrukcí Velkého náměstí ve Strakonicích . 
II. Souhlasí 
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s přeložkou  zařízení distribuční soustavy , a to ve 
dvou splátkách : 
1. splátka ve výši 145.250,- Kč s DPH  bude splatná do 15 dnů po podpisu této smlouvy. 
2. splátka ve výši 823.086,- Kč s DPH bude uhrazena po zpracování projektové dokumentace na 
základě předpisu platby, který vystaví provozovatel DS.. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
12) Dodatky ke smlouvám o dílo  - „ZŠ Povážská Strakonice“   
Usnesení č. 3136/2009 (103/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
1. s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo se společností Hospimed spol. s r.o., jehož  předmětem bude 
zachování původní ceny předmětu díla z roku 2004 bez navýšení garantovaná do 31.12.2011 při 
aktualizaci technologie za podmínky zachování jejích parametrů minimálně dle původní nabídky. 
2. s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo s firmou Zdeněk Malina _ DŘEVOINTER, jehož  
předmětem bude zachování původní cenové relace předmětu díla z roku 2004 bez cenového navýšení 
do 31.12.2011. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných dodatků. 
 
6. ZŠ F.L. Čelakovského  – jmenování zástupce do komise pro výběrové řízení 
Usnesení č. 3137/2009 (102/8) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
za město Strakonice PhDr. Ivanu Říhovou, Ing. Libuši Řeřábkovou členem a Bc. Miluši Vackovou, 
Stanislavu Broulimovou náhradníkem výběrové komise na zakázku: dodávka jedné učebny pro výuku 
jazyků včetně montáže pro ZŠ Čelakovského, ulice Jezerní. 
Výběrové řízení proběhne dne 4.6.2009 v 9.00 hod. 
 
7. Rozpočtové opatření č. 32 
Usnesení č. 3138/2009 (102/9) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 32  ve výši  250 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu na výdaje spojené s povinnou registrací města jako plátce daně z přidané hodnoty a 
s tím související uzavření smlouvy o daňovém poradenství (dle usnesení RM ze dne 11.3.2009, 
usnesení č. 2953/2009). 
Rozpočtové opatření bud kryto použitím prostředků minulých let. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 32  provést. 
 
8. 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. 3139/2009 (102/10) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu na základě záznamu o posouzení a hodnocení 
nabídek na dodávku a montáž nábytku a vybavení do dvou tříd Mateřské školy Strakonice, Lidická 
625, odloučené pracoviště Mateřská škola Stavbařů 213. Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou 
INSGRAF s.r.o., Okrajová 1636/4C, Havířov, 736 01 za celkovou cenu díla 378.502 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje  
starostu města k podpisu smlouvy o dílo v předloženém znění. 
 
9. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 3140/2009 (102/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném pořádku, 
ochraně životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2001, o 
některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, 
a) na sobotu 27. června 2009 – Pivovarská pouť – Nektarka, Scéna, Cross, Bonton, Meteor – 
Podskalí – pořádá Měšťanský pivovar Strakonice,a.s., Podskalská 324, Strakonice, od 22:00 hodin do 
23:00. 
b) na sobotu 1. srpna 2009 – 360 let jsme tady pro vás – M. Šindelář, U2 Revival – Podskalí – 
pořádá Měšťanský pivovar Strakonice,a.s., Podskalská 324, Strakonice, od 22:00 hodin do 23:00. 
c) na sobotu 5. září 2009 – Loučení s prázdninami – P. Kahovec, V. Sodoma, Fr. Mareš - Podskalí 
– pořádá Měšťanský pivovar Strakonice,a.s., Podskalská 324, Strakonice, od 22:00 hodin do 23:00. 

 
10. Záštita nad plaveckými závody včetně soustředění pro osoby s tělesným postižením 
Usnesení č. 3141/2009 (103/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s převzetím záštity starostou města nad 17. ročníkem třítýdenní pobytové akce pro osoby s tělesným 
postižením, pořádaného od 12.7. – 2.8.2009  ve Strakonicích, v areálu letního koupaliště Na Křemelce.  
II. Souhlasí 
s poskytnutím  příspěvku ve výši 15.000,- Kč. Bude hrazeno z položky Přístavba přístřešku pro zvěř 
(RO č. 33) 
 
11. Smlouva o partnerství /Radošovice/ 
Usnesení č. 3142/2009  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o partnerství s obcí Radošovice za účelem technické pomoci na projektu 
„Vybudování místní komunikace – první krok pro propojení rozvojových zón v Radošovicích“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                             Ing. Pavel Pavel 
        starosta                                                   místostarosta                       


