
 1

 
 

- 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 103. jednání Rady města Strakonice 

konaného 13.5.2009 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     6 členů RM :  

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

 
Omluveni:  MUDr. Chod 
 
 
 
 
Program: 
 
1. MěKS:  
A/Změna lhůty předání „ Dokumentace zadání stavby“ na projekt Strakonice – kulturní dům  
                    Usnesení č. 3143/2009 
B/ Nákup vybavení pro kiosek s občerstvením v letním kině               

            Usnesení č. 3144/2009 
2. Převzetí majetku nepatrné hodnoty po panu Vladimíru Čihalíkovi 

            Usnesení č. 3145/2009 
4. Majetkové záležitosti    

                Usnesení č. 3146/2009 – 3150/2009 
5. Projekt – plavecký stadion Strakonice – veřejná zakázka malého rozsahu – zpracování žádosti – 
vyhodnocení nabídek 

            Usnesení č. 3151/2009 
    

Zahájení:  
103. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Pavel v 15:40 hodin v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. MěKS: 
A/ Změna lhůty předání „ Dokumentace zadání stavby“ na projekt Strakonice – kulturní dům  
Usnesení č. 3143/2009 (103/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě č.295 001 o změně lhůty pro předání přepracované dokumentace 
k rozdělení projektu rekonstrukce a přístavby domu kultury. Původní termín předání byl stanoven 
smlouvou na 20.5.2009, firma Morix žádá o prodloužení lhůty do 30.6.2009 ( z důvodu onemocnění 
vedoucího projektanta) 
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B/ Nákup vybavení pro kiosek s občerstvením v letním kině               
Usnesení č. 3144/2009 (103/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s nákupem kombinované lednice za cenu cca 15.000,- Kč a el. vařiče za cenu cca 1.500,- Kč pro 
vybavení kiosku v letním kině (provozovatelem kiosku MěKS Strakonice). 
 
3. Převzetí majetku nepatrné hodnoty po panu Vladimíru Čihalíkovi 
Usnesení č. 3145/2009 (103/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s převzetím majetku nepatrné hodnoty po zůstaviteli panu Vladimírovi Čihalíkovi 
 
4. Majetkové záležitosti 
 
1) Výše nájemného  30 b.j. čp. 1392/I Leknínová ulice, Strakonice 
Usnesení č. 3146/2009 (103/4) 
Rada města po projednání 
I. Stanovuje 
nájemné 30-ti bytových jednotek v bytovém domě č. p. 1392 Leknínová, Strakonice ve výši 60,-Kč/m2 
 
2) Paní Dagmar Němečková, Strakonice – žádost o nájemní smlouvu 
Usnesení č. 3147/2009 (103/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vydáním nájemní smlouvy k b. j. č. 4/409 v ul. Petra Bezruče manželům Němečkovým na dobu 
určitou 6-ti měsíců. V případě neplnění dohodnutých podmínek souvisejících s nájmem bytu pronájem 
neprodlužovat. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Uvolněná bytová jednotka č. 074, o velikosti 1+0 v č.p. 87, ul. Na Ohradě, Strakonice  
Usnesení č. 3148/2009 (103/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 074, v domě č.p. 87, ul. Na Ohradě přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 074/87, ul. Na Ohradě, Strakonice včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 500.000,-
Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
4)  Fond parkovišť ve Strakonicích  
Usnesení č. 3149/2009 (103/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o stavu fondu parkovišť ve Strakonicích.  
II. Souhlasí 
se změnou výše finanční částky hrazené investorem na účet města Strakonice za poskytnutí jednoho 
parkovacího stání z fondu parkovišť, a to dle následujícího: 

1 parkovací stání 20.000,- Kč 
2 parkovací stání 40.000,-Kč 
3 parkovací stání 70.000,-Kč 
4 parkovací stání 100.000,-Kč 
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5 parkovací stání 150.000,-Kč 
6 parkovací stání 200.000,-Kč 
7 parkovací stání 300.000,-Kč 
8 parkovací stání 400.000,-Kč 
9 parkovací stání 500.000,-Kč 
10 parkovací stání 600.000,-Kč 
11 parkovací stání individuálně (dle skuteč. nákladů) 

 
5) Majetek ze Školní jídelny Plánkova při ZŠ a MŠ Povážská Strakonice  
Usnesení č. 3150/2009 (103/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s tím, aby majetek ze Školní jídelny Plánkova Strakonice při ZŠ a MŠ Povážská Strakonice, uvedený 
v příloze, o jehož převedení nemají zájem organizace města Strakonice, byl nabídnut k odprodeji 
školám ve správním obvodu města Strakonice. V případě, že bude o jeho odkoupení zájem, by majetek  
byl odprodán na základě souhlasu Zastupitelstva města za ceny stanovené ve spolupráci ZŠ a MŠ 
Povážská a likvidační komise města Strakonice s ohledem na zůstatkové ceny majetku po provedení 
odpisů.    
 
5. Projekt – plavecký stadion Strakonice – veřejná zakázka malého rozsahu – zpracování žádosti 
– vyhodnocení nabídek 
Usnesení č. 3151/2009  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu na zpracovatele žádosti o čerpání  prostředků 
z fondů EU na akci „Projekt – plavecký stadion Strakonice“ s vyřazením  uchazeče: společnost 
INVESTBAU cz s.r.o., Plzeńská 68, 1500 00, Praha 5, IČ 26341956, vzhledem k tomu, že se omluvil 
z účasti řízení. 
II. 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 „ Projekt - plavecký stadion 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. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětné mandátní smlouvy. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                             Ing. Pavel Pavel 
        starosta                                                   místostarosta                       


