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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 104. jednání Rady města Strakonice 

konaného 20.5.2009 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 
 

 
Omluveni:  MUDr. Chod 

Mgr. Kotlíková – PR 
 
 
Program: 
 
1. Majetkové záležitosti 
           Usnesení č. 3152/2009 – 3195/2009 
2. Komise pro sport 

            Usnesení č. 3196/2009  
3. Ukončené trestní řízení ve věci Občanského sdružení Karate Strakonice 

            Usnesení č. 3197/2009  
4. Technologické centrum obce a spisová služba 

            Usnesení č. 3198/2009  
5. Veřejná zakázka malého rozsahu k podání nabídky na Dodávku a implementace spisové služby  pro 
MěÚ Strakonice“ 

            Usnesení č. 3199/2009  
6. Zápůjčka počítačů na volby  
                     Usnesení č. 3200/2009  
7. Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování webových stránek strakonického hradu v rámci 
projektu „Hrad Strakonice – Obnova národní kulturní památky a její využití pro další rozvoj regionu“ 
                    Usnesení č. 3201/2009  
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006                

            Usnesení č. 3202/2009 
9. Záštita starosty města Strakonice                     

            Usnesení č. 3203/2009 
10. Jmenování hodnotící komise (Grantový program na podporu kultury a cestovního ruchu) 
        

            Usnesení č. 3204/2009    
11. Finanční příspěvek – ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice 
                    Usnesení č. 3205/2009    
12. HC Strakonice – žádost o pronájem plochy před zimním stadionem v době konání Svatováclavské 
pouti 
                    Usnesení č. 3206/2009    
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Zahájení:  
104. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys  v 15:36 hodin v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. Majetkové záležitosti 
 
1)  Záměr na pronájem nebytových prostorů  
Usnesení č. 3152/2009 (104/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostorů v objektu Sportovní haly, Máchova 1113, 
Strakonice, konkrétně  kanceláře o výměře 80 m2 nacházející se  v  1. poschodí budovy vpravo od 
vchodu. 
 
3)  Využití pozemků v lokalitě U Blatenského mostu  
Usnesení č. 3153/2009 (104/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s využitím pozemků ve vlastnictví města Strakonice v průmyslové zóně U Blatenského mostu pro 
potřeby města Strakonice, a to za účelem umístění odpadového hospodářství a rezervních pozemků 
pro zahradnictví - dle přiložené přílohy. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru připravit výběrové řízení na projektanta obslužné komunikace v lokalitě               
U Blatenského mostu. 
 
4)  Podlimitní  veřejná zakázka "Generel zásobování vodou města Strakonice" 
Usnesení č. 3154/2009 (104/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu na podání nabídky v souvislosti se zpracováním souhrnné projektové dokumentace 
„Generel zásobování vodou města Strakonice“  dle §38 ( zjednodušené podlimitní řízení) zákona 
137/2006 Sb., za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 

• HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 
• AQUA PROCON s.r.o.,  Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 
• Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha − Smíchov 
• DHI a.s., Na Vrších 5, 100 00 Praha 10 
• Severočeské vodovody a kanalizace a.s. , Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 

II.  Jmenuje 
členy hodnotící komise:    náhradníky členů hodnotící komise: 
1.  Ing. Pavel Pavel     1.  náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2.  Ing. Jana Narovcová    2.  náhradník Ing. Jaromír Zeman 
3.  Ing. Lukáš Srb     3.  náhradník Ing. Miloš Haiser 
4.  p. Václav Šrámek     4.  náhradník MUDr. Martin Gregora 
5.  Ing. Ludvík Němejc    5.  náhradník Ing. Luděk Míka 
III. Ukládá 
vedoucí odboru majetkovému zajistit plnění veškerých úkolů při zadání této veřejné zakázky 
 
5) Opravy mateřských škol – „MŠ Školní č.p. 80, Strakonice, rekonstrukce  chodníků “  
Usnesení č. 3155/2009 (104/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu na dodavatele stavby „MŠ Školní č.p. 80, 
Strakonice , rekonstrukce  chodníků “ s vyřazením  uchazečů : 
- Lesostavby  Třeboň , a.s. , Novohradská 226 Třeboň  
- Silnice Nepomuk s.r.o , U Pošty 513 , Nepomuk , 
vzhledem k tomu, že uchazeči nesplnily podmínky výzvy.   
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II. Souhlasí 
s vyhodnocením výzvy o veřejnou zakázku malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele 
stavby: „MŠ Školní č.p. 80, Strakonice , rekonstrukce  chodníků “. Nejvýhodnější nabídka je od 
společnosti Salvete s.r.o. Písecká 506 Strakonice za cenu díla 568 037,- Kč vč.DPH s termínem  
dokončení do 12.8.2008. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem  předmětné smlouvy. 
 
1) Libor Štětka, Marcela Štětková, Nový Dražejov – žádost   o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru 
Usnesení č. 3156/2009 (104/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemků p.č. 1275/1 o výměře 71 m2  a p.č. 1275/2 o výměře 386 m2                     
v k.ú. Dražejov u Strakonic, za účelem vybudování  reklamní plochy k provozovně žadatelů, vzhledem  
k tomu, že územním plánem nejsou  předmětné pozemky určeny k zastavění a jsou součástí 
nezastavitelných území. 
Současně i část požadovaného pozemku zasahuje pod plánovanou cyklostezku.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku pozemků p.č. 1275/1 o výměře 71 m2  a p.č. 1275/2   o výměře 386 
m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic, za účelem zřízení reklamní plochy k provozovně žadatelů za 
podmínky údržby pozemku a v případě vrácení pozemku uvést jej do původního stavu. 
IV. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle předchozího bodu III. pokud se v zákonné lhůtě po vyhlášení 
záměru nepřihlásí jiný zájemce. 
V. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Radek Cinádr, Monika Cinádrová, Strakonice – žádost  o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru 
Usnesení č. 3157/2009 (104/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 765/103 o výměře cca 13 m2 a pozemku 
p.č. 1285/5 o výměře cca 40 m2, vše v k.ú. Strakonice, přesná výměra bude určena na základě 
geometrického plánu.  
 
7) Zdeněk Kadlec, Marie Kadlecová, Čejetice  - žádost  o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 3158/2009 (104/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku 695/3 v k.ú. Modlešovice o výměře cca 30 m2. 
Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
 
8) Společenství vlastníků pro dům čp. 144, 336, Klostermannova 144, Strakonice – žádost o 
prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3159/2009 (104/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej celého areálu dvora -  pozemků p.č. 645/3 o výměře 839 m2,  
p.č. st. 756 o výměře 19 m2, p.č.st. 757 o výměře 18 m2, p.č.st.758 o výměře 18 m2,  p.č.st. 759 o 
výměře 18 m2 , p.č.st. 760 o výměře 18 m2, p.č. st. 761  o výměře 18 m2, p.č.st. 762 o výměře 18 m2 , 
p.č.st. 763 o výměře 18 m2 , p.č.st. 764 o výměře 18 m2 vše v k.ú. Nové Strakonice.  
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II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku celého areálu dvora -  pozemků p.č. 645/3 o výměře 839 m2,  p.č. st. 
756 o výměře 19 m2, p.č.st. 757 o výměře 18 m2, p.č.st.758 o výměře 18 m2,  p.č.st. 759 o výměře 18 
m2 , p.č.st. 760 o výměře 18 m2, p.č. st. 761  o výměře 18 m2, p.č.st. 762 o výměře 18 m2 , p.č.st. 763 o 
výměře 18 m2 , p.č.st. 764 o výměře 18 m2 vše v k.ú. Nové Strakonice za podmínky údržby celého 
areálu včetně oplocení.  
III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle předchozího bodu II.  
 
11) Ing. Václav Hoštička, SRSoft spol s r.o., Bezděkovská 30, Strakonice – žádost o prodej 
pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3160/2009 (104/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. st. 570 o výměře 598 m2 v k.ú. Přední 
Ptákovice za cenu minimálně 500,-Kč/m2. 
 
12) Václav Vachuška, Radomyšl – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 3161/2009 (104/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 695 dle PK v k.ú. Modlešovice,                      
za účelem umístění včelstev.  
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 695 dle PK v k.ú. Modlešovice, za účelem 
umístění včelstev o výměře cca  20 m2 za podmínky údržby pozemku. 
III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce na  část  pozemku p.č. 695 dle PK v k.ú. Modlešovice, za účelem 
umístění včelstev o výměře cca  20 m2 pro pana Václava Vachušku, Radomyšl, Strakonice 387 31, 
pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce a za předpokladu souhlasu 
odboru životního prostředí.  
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
13) Ing. Michal Douša, Kladno 1, PSČ 272 01 – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 3162/2009 (104/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 209/1 v k.ú. Strakonice o výměře                 
cca 710 m2, jež se nachází u řeky Otavy, vzhledem k tomu, že navrhovaný záměr je v rozporu 
s projednanými projekty Města Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku.  
 
14) František Šíma, Strakonice, zastupující dceru paní Marii K řešničkovou, Strakonice -  žádost 
o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3163/2009 (104/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 997/18 v k.ú. Dražejov u  Strakonic, o 
výměře cca 24 m2, přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
 
15)  Pan Bc. Vladimír Babka, Strakonice – vyhlášení záměru a směna pozemku p.č. 120  o 
výměře cca 2 m2 za část pozemku p.č. 185/2  o výměře cca 27 m2 (vlastnictví města Strakonice), 
vše v k.ú. Střela  
Usnesení č. 3164/2009 (104/1a) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 185/2 o výměře cca 27 m2  (vlastnictví 

města Strakonice ) za část pozemku p.č. 120 o výměře cca 2 m2 (vlastnictví p. Bc. Vladimíra Babky), 
vše v k.ú. Střela.   

II. Doporu čuje ZM 
souhlasit se směnou části pozemku p.č. 185/2 o výměře cca 27 m2  (vlastnictví města Strakonice) za 
část pozemku p.č. 120 o výměře cca 2 m2 (vlastnictví p.Bc. Babky), vše v k.ú. Střela, po uplynutí 
zákonem stanovené lhůty v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce s doplatkem p. Bc.Babky za cca 25 
m2 pozemku (rozdíl ve směňovaných výměrách) ve výši 250,-Kč za m2. Přesné výměry budou určeny 
na základě geometrického plánu. 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem směnné smlouvy. 
 
16) Manželé Stanislav Křivanec a Irena Křivancová, Praha – žádost o prodej pozemku p.č. 
770/24 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 3165/2009 (104/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 770/24 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice                 
o výměře 87 m2. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 770/24 o výměře 87 m2 v k.ú. Strakonice manželům Stanislavu 
Křivancovi  a Ireně Křivancové, za cenu 250,- Kč/m2, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru 
na prodej pozemku nepřihlásí jiný zájemce.  
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
17) SRSoft spol. s r.o., Bezděkovská 30, Strakonice – žádost o prodej pozemku –  cenová nabídka 
Usnesení č. 3166/2009 (104/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemků p.č. 726/17  a části pozemku p.č. 726/8 o výměře cca 840 m2 , vše 
v k.ú. Nové Strakonice, za cenu 900,-Kč/m2 , společnosti SRSoft spol. s r.o., Bezděkovská 30, 
Strakonice. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu. Prodej bude řešen smlouvou 
o smlouvě budoucí kupní za podmínky nejpozději do 3 let od podpisu kupní smlouvy zahájit výstavbu 
před OD Labuť a do 6 let  předmětnou stavbu  dokončit. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.   
 
18) Společenství vlastníků jednotek č.p. 1239, ul. Mládežnická, Strakonice 
- žádost o pronájem části pozemku 
- žádost o prodej části pozemku 
Usnesení č. 3167/2009 (104/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 239/16 v k.ú. Strakonice o výměře cca 16,4 m2 
za účelem výstavby železobetonových lodžií. 
II. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 239/16 v k.ú. Strakonice o výměře cca 16,4 m2, za účelem výstavby 
železobetonových lodžií, za cenu 20,- Kč/m2/rok Společenství vlastníků jednotek Mládežnická 1239, 
Strakonice, pokud se v zákonné lhůtě nepřihlásí jiný zájemce.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 239/16 v k.ú. Strakonice o výměře          
cca 16,4 m2, za účelem výstavby železobetonových lodžií. 
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V. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 239/16 v k.ú. Strakonice o výměře cca 16,4 m2, za účelem 
výstavby železobetonových lodžií, za cenu 250,- Kč/m2 Společenství vlastníků jednotek Mládežnická 
1239, Mládežnická 1239, Strakonice, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný 
zájemce.  
VI. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
19) Manželé JUDr. Zdeněk Lacina a paní Mgr. Lenka Lacinová, Strakonice, paní Václava 
Zemenová, Strakonice I 
Usnesení č. 3168/2009 (104/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části parcely č. 628/126 o výměře cca 40 m2 a části parcely         
č. 628/126 o výměře cca 150 m2, vše v kat. území Nové Strakonice 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce 
-s prodejem části parcely č. 628/126 o výměře cca 40 m2 v kat. území Nové Strakonice manželům 
Lacinovým za kupní cenu 500,- Kč za m2  
-s prodejem části parcely č. 628/126 o výměře cca 150 m2 v kat. území Nové Strakonice paní 
Zemenové za kupní cenu 500,- Kč za m2.  
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupních smluv. 
 
20) ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská tř. 844/52b, České Budějovice - 
výkup pozemků p.č. 87  o výměře 4214 m2 a p.č. 73/1  o výměře 5763 m2 , vše v k.ú. Přední 
Ptákovice 
Usnesení č. 3169/2009 (104/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s  podáním  žádosti  o převod pozemků   p.č. 87  o výměře 4214 m2 a p.č. 73/1 o  výměře 
5763 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice ČR – Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje, 
Pražská tř. 844/52b, České Budějovice. 
 
21) Paní Marie Baloušková, Strakonice (spoluvlastnický podíl 1/2), paní Anna Hrazdírová, 
Strakonice (spoluvlastnický podíl 1/2) – výkup pozemku p.č. 744/3 o výměře 69 m2 a  p.č. 625/11 
o výměře 68 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, paní RNDr. Alena Trávníčková, Strakonice –  
výkup pozemku p.č. 744/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Nové Strakonice 
Rada města k tomuto bodu nepřijala žádné usnesení 
 
22) ČR - Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov  – bezúplatný převod 
pozemků p.č. 1091/1 o výměře 148 m2, p.č. 1114/3  o výměře 85 m2, vše v k.ú. Strakonice a p.č. 
598/5 o výměře 493 m2   v  k.ú. Střela   
Usnesení č. 3170/2009 (104/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s bezúplatným převodem  pozemků p.č. 1091/1 o výměře 148 m2, p.č. 1114/3 o výměře             
85 m2, vše v k.ú. Strakonice a pozemku p.č. 598/5 o výměře 493 m2 v k.ú. Střela od Pozemkového 
fondu ČR na město Strakonice.   
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem  smlouvy o bezúplatném převodu. 
 
23) Pan Adolf Daněk (spoluvlastnický podíl ½) a paní Marie Daňková (spoluvlastnický podíl ½), 
Kasejovice – výkup pozemků p.č. 726/14 o výměře 20 m2, p.č. 748/2 o výměře 116 m2 a p.č. 749/2  
o výměře 19 m2, vše  k.ú. Nové Strakonice 
Odloženo z důvodu aktuálního dědického řízení  
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24) ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha, Nové Město -  bezúplatný převod pozemku p.č. 815 o výměře 312 m2  v k.ú. Nové 
Strakonice 
Usnesení č. 3171/2009 (104/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 815 o výměře 312 m2 v k.ú. Nové Strakonice 
od ČR – ÚZSVM na město Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem  smlouvy o bezúplatném převodu. 

 
25) Paní Marie Barabášová, Liberec (spoluvlastnický  podíl ¼) , paní Jana Mlíčková,  Strakonice 
(spoluvlastnický podíl ¼) paní Vlasta  Slavová, Písek (spoluvlastnický podíl ¼), a paní  
Bohuslava Škopová, Strakonice (spoluvlastnický podíl ¼) – výkup pozemku p.č. 770/40 v k.ú. 
Strakonice  o výměře 29 m2  
Usnesení č. 3172/2009 (104/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku p.č. 770/40 o výměře 29 m2  v k.ú. Strakonice za cenu 150,-Kč/ m2 
včetně úhrady daně z převodu nemovitosti. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
26) Pan Pavel Mašek, Strakonice – výkup pozemku   p.č. 521/6  v k.ú. Strakonice o výměře 1546 
m2  
Usnesení č. 3173/2009 (104/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku p.č. 521/6 o výměře 1546 m2  v k.ú. Strakonice.  
 
27) Vybudování Nízkoprahového centra pro mládež - výkup pozemku  p.č. 1247/3 o výměře 642 
m2 a části pozemku p.č. 1219/4 o výměře  cca 150 m2, vše   v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 3174/2009 (104/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku p.č. 1247/6 v k.ú. Strakonice o výměře 642 m2  za cenu 150,-Kč za m2 
včetně úhrady daně z převodu nemovitosti.  
II. Doporu čuje 
souhlasit s výkupem části pozemku p.č. 1219/4 v k.ú. Strakonice o výměře cca 150 m2 za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 
Praha, Nusle, na město Strakonice. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu. 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupních smluv. 
 
28) Pozemek par.č.st. 2105 pod bytovým domem čp. 1065 v kat. území Strakonice 
Usnesení č.3175/2009 (104/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
1. s uzavřením nájemní smlouvy s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových za 
úplatu 1.784,- Kč ročně. 
2.  s uhrazením náhrady za bezesmluvní užívání pouze za období od  19.3.2007 do 30.4.2009 ve výši 
3782,- Kč 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
III. Doporu čuje ZM  
souhlasit s výkupem id. podílu ve výši 4367/15480 na pozemku parc.č. st. 2105 v kat. území 
Strakonice za kupní cenu dle znaleckého posudku  
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IV. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
29) Budova trafostanice na st. parcele č. 3540 v kat. území Strakonice 
Usnesení č. 3176/2009 (104/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových za úplatu 
2.040,- Kč ročně. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
III. Doporu čuje ZM 
s vyhlášením záměru na odprodej stavby trafostanice na st. parc.č. 3540 v kat. území Strakonice 
IV. Doporučuje ZM  
souhlasit s odprodejem  stavby trafostanice na st. parc.č. 3540 v kat. území Strakonice společnosti 
E.ON.  za cenu stanovenou znaleckým posudkem + nájemné, které město uhradí ÚZSVM v případě, 
že se nepřihlásí jiný zájemce a po uplynutí zákonem stanovené doby. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
30) Bytová jednotka č. 3, ul. P. Bezruče č.p.  610, Strakonice – přímý prodej 
Usnesení č. 3177/2009 (104/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j.č. 3 v domě č. p. 610,  ul. P. Bezruče ve Strakonicích včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, panu Pavlu Žákovi, Praha 9 za cenu 
852.000,- Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
31) ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, Strakonice – žádost o změnu usnesení 
Usnesení č. 3178/2009 (104/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením dodatku číslo 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 12.7.2007, týkající 
se posunutí prodloužení zahájení výstavby vícepodlažního domu s kancelářskými prostory a s byty  o 
1 rok, tj. 3 roky od vyřešení majetkových vztahů a s posunutím termínu dokončení této stavby o 1 rok , 
tj. do 3 let od nabytí právní moci stavebního povolení (t.z. dokončení výstavby do 6 let od vyřešení 
majetkových vztahů). 
II. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s  prodloužením termínu splatnosti zálohy na kupní cenu, dle smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní a trvá na úhradě zálohy na kupní cenu  na základě zaslané výzvy.  
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
32) Radek Martíšek, Strakonice – žádost o prodloužení stavebního povolení – Dodatek ke 
smlouvě o smlouvě budoucí kupní 
Usnesení č. 3179/2009 (104/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením dodatku číslo 2. ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, ze dne 18.7. 2003, 
uzavřené mezi městem Strakonice a panem Radkem Martíškem, Strakonice, kde bude posunut termín 
dokončení stavby rodinného domu o ½ roku tj. nejpozději do 31.12.2009. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětného dodatku. 
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33) Vyřazení majetku s pořiz. cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 3180/2009 (104/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
Městský úřad Strakonice: 
- stůl obřadní – poř. cena 22.600,- Kč, r. poř. 1993  
- čelní stěna – poř. cena 36.779,- Kč, r. poř. 1993  
- věšáková stěna – poř. cena 26.644,- Kč, r. poř. 1993  
- sedačka kožená – poř. cena  27.606,- Kč, r. poř. 1993  
- koberec z obřadní síně – poř. cena  33.500,- Kč, r. poř. 1993  
- kopírovací stroj DI-151 A4 – 25.731,- Kč, r. poř. 2003   
- kopírovací stroj EP 1054- 28.446,80 Kč, r. poř. 2003    
- kopírovací stroj – 31.524,80 Kč, r. poř. 2003    
- kopírovací stroj UTAX CD 1020 – 159.942,- Kč, r. poř. 2003. 
 Mateřská škola, A.B.Svojsíka, Strakonice: 
- multifunkční sestava ALICE – poř. cena 21.776,- Kč, r. poř. 2002. 
 
34) Vodovod „VAJAX Strakonice“ 
Usnesení č. 3181/2009 (104/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s přijetím daru - stavby „vodovodu VAJAX Strakonice“ - vodovodní řad v délce  cca 925 m. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem darovací smlouvy. 
 
1) Soňa Tříšková,  České Budějovice – žádost o pronájem pozemku –  tržnice v lokalitě „Pod 
Hvězdou“ 
Usnesení č. 3182/2009 (104/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 97/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 950 m2  , 
v době konání Václavské pouti tj. od 17. 9.2009 do 27.9.2009, za účelem zajištění stánkového prodeje 
zboží.  
 
2) Záměr na pronájem  
Usnesení č. 3183/2009 (104/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
se zveřejněním záměru na pronájem 20 garážových stání v bytovém domě Leknínová 1392, 
Strakonice, min. výše nájemného je stanovena na 300,- Kč/měsíc za jedno garážové stání.   
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám na pronájem garážových stání v bytovém domě, 
Leknínová 1391, kdy předmětem dodatku bude výše nájemného 300,-Kč/m2 za jedno garážové stání. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětných dodatků 
 
3) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele stavby: „Oprava lávky 
sídliště Mlýnská – náhon, Strakonice“ 
Usnesení č. 3184/2009 (104/1b) 
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, na realizaci stavby: „Oprava lávky sídliště 
Mlýnská – náhon, Strakonice“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 370 04 České Budějovice 
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2. SMP CZ a.s., Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6  
3. JHP spol. s r.o., U výstaviště 15, 370 05 České Budějovice 
4. SaM silnice a mosty a.s., závod České Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01 České 

Budějovice 
5. OHL ŽS a.s., sekce Silnice a mosty, Burešova 938/17, 660 02 Brno - střed 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na  realizaci stavby: „Oprava lávky sídliště Mlýnská 
– náhon, Strakonice“. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen  Ing. Jan Blahout 
4. člen Ing. Miloš Haiser  
5 člen Ing. Oldřich Švehla 

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

IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
4) Opravy základních a mateřských škol – „MŠ  U Parku 353, Strakonice výměna  oken 2.N.P.“  
Usnesení č. 3185/2009 (104/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s doporučením komise a zadáním zakázky   „MŠ  U Parku  353 Strakonice, výměna  oken 2.N.P.“  
společnosti VKS stavební s.r.o. Na Dubovci 140 Strakonice, za  cenu 700 733,-Kč vč.DPH s termínem  
dokončení do 10.8.2009. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem  předmětné smlouvy. 
 
5) Opravy základních a mateřských škol – „MŠ Spojařů 1260, Strakonice rekonstrukce 
oplocení“ 
Usnesení č. 3186/2009 (104/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s doporučením komise a zadáním zakázky  „MŠ  Spojařů 1260, rekonstrukce oplocení“ společnosti 
VKS stavební s.r.o. Na Dubovci 140 , Strakonice , za  cenu 543 234,- Kč vč. DPH. s termínem  
dokončení do 24.8.2009. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem  předmětné smlouvy. 
                                                                                                                         
6) Opravy základních a mateřských škol – „MŠ Stavbařů 213,  Strakonice stavební úpravy “ 
Usnesení č. 3187/2009 (104/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s doporučením komise a zadáním zakázky „MŠ Stavbařů 213,  Strakonice stavební úpravy“: 
společnosti  Salvete s.r.o. Písecká 506 Strakonice, za  cenu 631 391,- Kč vč. DPH. s termínem  
dokončení do 10.8.2009. 
(Jedná se o stavební úpravy potřebné pro vytvoření dvou nových tříd v MŠ Stavbařů) 
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II. Pověřuje 
starostu podpisem  předmětné smlouvy. 

                                                                         
7) Opravy základních a mateřských škol – „MŠ Šumavská  264 Strakonice, rekonstrukce  soc.  
zařízení“ 
Usnesení č. 3188/2009 (104/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s doporučením komise a zadáním zakázky „MŠ Šumavská 264 Strakonice, rekonstrukce  soc. 
zařízení“ společnosti H a T  s.r.o.,Komenského 373 , Strakonice , za  cenu 2 468 380,- Kč  vč. DPH. 
s termínem  dokončení do 19.8.2009. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem  předmětné smlouvy. 

                                                                                                                          
8) Změna produktu na dodávku elektrické energie pro zařízení města Strakonice. 
Usnesení č. 3189/2009 (104/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nových smluv s dodavatelem elektrické energie E.ON Česká republika, s.r.o. s využitím 
produktu Jistota Plus pro zařízení  provozovaná  městem Strakonice nebo zařízení zřizované  městem 
Strakonice.  
II. Pověřuje 
majetkový odbor k zajištění veškerých náležitostí potřebných k uzavření nových smluv na dodávku 
elektrické energie s využitím produktu Jistota plus v termínu do 31.5.2009. 
 
9) Užití znaku města Strakonice 
Usnesení č. 3190/2009 (104/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s užitím znaku města  v souvislosti s dílčí opravou opěrné zdi - vodojem Kuřidlo. Znak bude umístěn 
včetně nápisu „VODOJEM KUŘIDLO“ dle přílohy. 
 
1) Sallerova výstavba Objekt IV. s.r.o. – dopravní napojení nákupního centra v lokalitě 
Katovická   
A/ Přijetí finan čního daru  
Usnesení č. 3191/2009 (104/1c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s přijetím finančního daru od Sallerovy výstavby Objekt IV. s.r.o. ve výši, která pokryje 
náklady spojené s odkupem dopravního napojení nákupního centra v lokalitě Katovická dle 
znaleckého posudku předloženého Sallerovo výstavbou Objekt IV. s.r.o. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem darovací smlouvy.  
 
B/ Uzavření kupní smlouvy  
Usnesení č. 3192/2009 (104/1c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
s uzavřením kupní smlouvy, jejímž předmětem je dopravní napojení nákupního centra v lokalitě 
Katovická, za kupní cenu  ve výši dle znaleckého posudku se Sallerovou výstavbou,  Objekt IV. s.r.o. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit, aby předmětem shora uvedené kupní smlouvy byla i parcela č. 270/6 s chodníkem                 
v k.ú. Strakonice.  
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.  
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2) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 3193/2009 (104/1c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
Mateřská škola Strakonice, Lidická 625, odloučené pracoviště Holečkova 413: 
- kopírovací stroj Canon NP 6016 – poř. cena 21.480,- Kč, r. poř.  2004.  
 
3) Majetek ze Školní jídelny Plánkova při ZŠ a MŠ Povážská Strakonice  
Usnesení č. 3194/2009 (104/1c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku  s pořiz. cenou vyšší než 20.000,- Kč ze ŠJ Plánkova 
(součást ZŚ a MŠ Povážská), která bude zrušena k 30.6.2009: 
- Elektrická  pec TPE 30A – poř. cena 57.991,50 Kč, r.poř. 1997, inv. číslo A12305068 
- Elektrický  kotel 150 IEB150/900 – 2 ks  poř. cena á  94.395,- Kč, r.poř. 2000, inv.č. A12305065, 
  A12305066 
- Mycí stroj LS 10 Zanussi – poř. cena 155.952,- Kč, r.poř. 2001, inv. č. A12305067 
- Elektrická pánev 100 litrů – poř. cena 149.880,- Kč, r.poř. 2003, inv.č. A12305064 
- Pánev elektrická s motorov. sklápěním – poř. cena 156.259,- Kč, r.poř. 2004, inv.č. A12305074. 
-  Zásobník na talíře - 4 ks á 20.236,50 Kč, r.poř. 1970, inv. č. A12305030, A12305031, A12305032,   
   A12305033 
- Škrabka na brambory - poř. cena 25.604,- Kč, r.poř. 1970, inv. č. A12307002. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s odprodejem majetku ze Školní jídelny Plánkova Strakonice při ZŠ a MŠ Povážská 
Strakonice,  o jehož převedení nemají zájem organizace města Strakonice, v případě zájmu školám ve 
správním obvodu města Strakonice, za ceny stanovené ve spolupráci ZŠ a MŠ Povážská a likvidační 
komise města Strakonice s ohledem na zůstatkové ceny majetku po provedení odpisů. Jedná se o výše 
uvedený majetek s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč a o majetek s pořiz. cenou do 20.000,- Kč, 
jehož odprodej projednávala RM dne 13.5.2009.  
 
4) Demolice stavby - skleníku na pozemku p.č.st. 2178 v k.ú. Strakonice, v areálu Městského 
zahradnictví - žádost společnosti Pivkovice a.s., Ing. Radek Boška – získání konstrukce stavby 
skleníku 
Usnesení č. 3195/2009 (104/1c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s demolicí stavby skleníku na pozemku p.č.st. 2178 v k.ú. Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o demolici se společností Pivkovice a.s., kde předmětem smlouvy bude 
odstranění skleníku na pozemku p.č.st. 2178 v k.ú. Strakonice, dle „Sdělení k záměru odstranit 
stavbu“, č.j.: SÚ/673/673/09/Ho ze dne 01.04.2009. 
Společnost Pivkovice a.s. převezme práva a povinnosti z předmětného „Sdělení“ a materiál získaný 
z demoličních prací bude převeden do vlastnictví této společnosti.  
Společnost Pivkovice a.s. nebude požadovat od města Strakonice žádné finanční plnění.  
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením objektu skleníku z majetku města Strakonice.  
IV. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy o demolici. 
 
2. Komise pro sport 
Usnesení č. 3196/2009 (104/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 4. jednání komise pro sport ze dne 5. 5. 2009. 
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II. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku na volnočasovou činnost mládeže do 19 let Potápěčům Strakonice, o. s., 
v roce 2009. 
III. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku na sportovní činnost žactva a dorostu TJ ČZ Strakonice – oddílu házené 
v roce 2009. 
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku na volnočasovou činnost mládeže do 19 let pouze osobám sdružujících se  
v Duze Husot Strakonice, které se účastní pravidelné volnočasové činnosti.  
V. Bere na vědomí  
informaci týkající  neuhrazeného závazku SK Strakonice 1908, s. r. o., vůči STARZu ve výši 
74.246,50,-Kč 
VI. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku jednotlivým organizacím na sportovní činnost žactva a dorostu a na volnoča-
sovou činnost mládeže do 19 let v roce 2009 dle níže uvedené tabulky:  

Organizace Finanční příspěvek 
SK Cyklo-Macner Strakonice 800,- 
Potápěči Strakonice, o. s.  8.100,- 
SKI klub Strakonice 5.600,- 
TJ ČZ Strakonice  
     - oddíl badmintonu 5.850,- 
     - oddíl SPV 31.650,- 
TJ Dražejov 16.200,- 
TJ Fezko Strakonice – oddíl kuželek 1.800,- 
TJ Sokol Strakonice 49.600,- 
Česká tábornická unie Podskalí 
Strakonice 

27.350,- 

ZO Českého svazu včelařů Strakonice 1.300,- 
Český svaz ochránců přírody 2.300,- 
Duha Husot Strakonice 2.550,- 
Junák Strakonice 19.000,- 
VII. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku TJ Fezko Strakonice – oddílu plaveckých sportů na soustředění mladších 
žáků a žákyň v Kubově Huti ve dnech 8. – 12. 4. 2009.  
 
3. Ukončené trestní řízení ve věci Občanského sdružení Karate Strakonice 
Usnesení č. 3197/2009 (104/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
rozhodnutí soudu ve věci vrácení neoprávněně čerpaných finančních prostředků – příspěvku na 
činnost mládeže do 18 let v roce 2006 Občanskému sdružení Karate Strakonice ve výši 25.350,-Kč.  
 
4. Technologické centrum obce a spisová služba 
Usnesení č. 3198/2009 (104/4) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
zřízení technologického centra ORP za podmínky uzavření partnerství s nejméně 9 obcemi. 
II. Souhlasí 
s podáním žádosti o příspěvek z programu Ministerstva vnitra ČR z Integrovaného operačního 
programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1, TECHNOLOGICKÁ CENTRA A 
ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ  na projekt „Technologické centrum obce a spisová 
služba“. 
III. Souhlasí  
v případě získání příspěvku z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků 
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2009 na spolufinancování realizace projektu 
„Technologické centrum obce a spisová služba“. 
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IV.  Pověřuje  
kancelář tajemníka oddělení informatiky realizací projektu  „Technologické centrum obce a spisová 
služba“ 
 
5. Veřejná zakázka malého rozsahu k podání nabídky na Dodávku a implementace spisové 
služby pro MěÚ Strakonice“ 
Usnesení č. 3199/2009 (104/3) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
Zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona 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, na realizaci akce: „Dodávku a implementaci 
spisové služby pro MěÚ Strakonice“,  za podmínek v rozsahu uvedených ve výzvě těmto 
dodavatelům:  
1. Asseco Czech Republic a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9, IČO: 27074358 
2. Geovap spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248  
3. ICZ a.s., Hvězdova 1689/2a, 140 00  Praha 4, IČO: 25145444 
Včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice s možností přihlášení dalších uchazečů. 
II. Jmenuje  
komisi pro vyhodnocení veřejné zakázky ve složení: 
 

III. Ukládá 
vedoucímu kanceláře tajemníka zajistit splnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání 
nabídky 
 
6. Zápůjčka počítačů na volby  
Usnesení č. 3200/2009 (104/5) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
Nájemní a servisní smlouvu na technické zajištění dvacetisedmi lokalit výpočetní technikou pro 
volby do Evropského parlamentu za cenu 62 100 kč bez DPH, tj. 73 899,- Kč včetně DPH 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem nájemní a servisní smlouvy 
 
7. Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování webových stránek strakonického hradu v 
rámci projektu „Hrad    Strakonice – Obnova národní kulturní památky a její využití pro další 
rozvoj regionu“ 
Usnesení č. 3201/2009 (104/7) 
Rada města po projednání 
I.  Rozhodla 
zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 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, na zpracování webových stránek strakonického hradu v rámci realizace projektu 
reg. č. CZ0088 „Hrad Strakonice – Obnova národní kulturní památky a její využití pro další rozvoj 
regionu“. 
II. Souhlasí  
s obesláním těchto firem: 
1.) Galileo Corporation s.r.o., Hornická 4387, 430 03 Chomutov 
2.) TFSoft, Mgr. Tomáš Feltl, Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě 

Číslo Jméno Jméno náhradníka 
1 Ing. Pavel Vondrys Ing. Pavel Pavel 
2 Ing. Jan Tůma Ing.Jaromír Zeman 
3 Ing. Miroslav Ině JUDr. Eva Dlouhá 
4 Ing. Rudolf Ulč Jaroslav Bašta 
5 Ing. Václav Sýkora Josef Vácha 
6 Ing. Richard Kozák Ing. Jaroslav Brůžek 
7 Mgr. Michal Novotný Milada Švihálková 
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3.) ŠumavaNet.CZ, Mánesova 805, 339 01 Klatovy 
4.) Panoramas s.r.o., Šelešovice 110, 767 01 Kroměříž 
5.) Mgr. Lubor Mrázek, Dolní Třebonín 160, 382 01 Dolní Třebonín 
6.) Virtual-zoom s.r.o., Office center Zirkon, Sokolovská 86, 186 00 Praha 8 
Včetně zveřejnění výzvy na www stránkách Městského úřadu Strakonice s možností přihlášení dalších 
uchazečů pro podání nabídky na zpracování webové prezentace strakonického hradu. 
III. Jmenuje 
členy komise pro hodnocení nabídek zakázky: 
PhDr. Ivana Říhová, Ing. Václav Sýkora, Ing. Rudolf Ulč, Jolana Prixová, DiS., Lucie Šnajdrová, 
DiS., Ing. Věra Samková, Ing. Marta Krejčíčková (externí manažer projektu) 
a náhradníky: 
Ing. Pavel Vondrys, Ing. Richard Kozák, Ing. Miroslav Ině, paní Eva Janochová, Bc. Jaroslav Bašta, 
Mgr. Marie Kotlíková, Mgr. Helena Kosová (zástupce externího manažera projektu) 
IV. Ukládá 
Odboru rozvoje zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky 
 
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006                
Usnesení č. 3202/2009 (104/8) 
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 pátek 5. června 2009 – koncert – živá hudba – Brouci Band – The Beatles revival – Habeš, 
Vodárenská 262, Strakonice – pořádá Michal Štěpánek, Strakonice, od 22:00 hodin do 01:00  
následujícího dne. 
 
9. Záštita starosty města Strakonice                     
Usnesení č. 3203/2009 (104/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením Záštity starosty města Strakonice nad akcí: Putovní výstava - Jak se žije v mateřských 
centrech  (11. 6. 2009 – 3. 7. 2009, MěDK Strakonice), kterou pořádá Mateřské centrum Beruška 
Strakonice, Bezděkovská 216, Strakonice. 
 
10. Jmenování hodnoticí komise (Grantový program na podporu kultury a cestovního ruchu ) 
Usnesení č. 3204/2009 (104/10) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
hodnoticí komisi pro vyhodnocení Grantového programu města Strakonice na podporu kultury a 
cestovního ruchu pro rok 2009 ve složení: Ing. Řeřábková, Mgr. Křiváčková,  pí Žiláková, pí Rabová, 
RNDr. Havel. Náhradnice: Bc. Krýzová, Mgr. Cháberová. Zapisovatelkou: Eva Janochová. 
 
11. Finanční příspěvek – ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice 
Usnesení č. 3205/2009 (104/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 7.000,- Kč Základní škole F. L. Čelakovského, 
Strakonice, na zajištění účasti v republikovém finále Novinářského kalamáře v házené pro žačky 5. – 
7. ročníku v Ostravě ve dnech 26. - 28.5.2009. Finanční příspěvek bude hrazen z organizace 214.   
 
12. HC Strakonice – žádost o pronájem plochy před zimním stadionem v době konání  
Svatováclavské pouti 
Usnesení č. 3206/2009  
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s bezplatným využitím plochy před zimním stadionem a plaveckým stadionem v době konání 
Svatováclavské pouti a to ve dnech 26.9. a 27.9.2009 za účelem provozování parkoviště občanskému 
sdružení HC Strakonice.  
II. Ukládá 
finančnímu odboru ve spolupráci s majetkovým odborem připravit návrh dohody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                             Ing. Pavel Pavel 
        starosta                                                   místostarosta                       


