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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 
ze 108. jednání Rady města Strakonice 
konaného 1.7.2009 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:     5 členů RM :  

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

Omluveni:   Ing. Pavel – místostarosta,MUDr. Chod,  
 
Program: 
1. MěÚSS:  A/ Změna člena komise pro výběr žadatelů o umístění do domovů pro seniory  
                                           Usnesení č. 3302/2009 

B/ Najmenování člena komise do výběrového řízení na vedoucího DS Jezerní 1282 
          Usnesení č. 3303/2009 

                        C/ Ubytování v AD 
                   Usnesení č. 3304/2009 
2. Zápis 2/2009 ze zasedání kontrolního výboru 

          Usnesení č. 3305/2009 
3. TS – bytové záležitosti 

   Usnesení č. 3306/2009 – 3308/2009 
4. Zápis z 5. jednání komise pro sport ze dne 16. 6. 2009. 

                       Usnesení č. 3309/2009 
5. Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace na projekt „Rekonstrukce objektu bývalé MŠ 
speciální, ul. Stavbařů ve Strakonicích“ 
                   Usnesení č. 3310/2009 
6. www stránky města - informace 
                   Usnesení č. 3311/2009 
7. Zápis z 3. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
                   Usnesení č. 3312/2009  
8. Granty pro oblast kultury a CR 2009 – zápis z jednání hodnotící komise 29. 5. 2009 
                   Usnesení č. 3313/2009  
9. ČSAD STTRANS – zřízení samostatného spoje MHD Strakonice 
                   Usnesení č. 3314/2009  
10. Pracovní skupina pro přípravu a realizaci Knihy fotografií města Strakonice 
                   Usnesení č. 3315/2009  
11. Majetkové záležitosti 
                     Usnesení č. 3316/2009 – 3335/2009 
12. Vyhodnocení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka a 
implementace spisové služby pro MěÚ Strakonice“  
                   Usnesení č. 3336/2009  
13. Smlouva o dílo na vypracování žádosti o dotaci  z OPŽP na projekt  „Strakonice - sběrný dvůr a 
překladiště “  
                   Usnesení č. 3337/2009  
14. Vyhodnocení veřejné zakázky na zpracování webové prezentace strakonického hradu v rámci 
realizace projektu „Hrad Strakonice – obnova národní kulturní památky a její využití pro další rozvoj 
regionu“  
                   Usnesení č. 3338/2009  
15. „Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, Strakonice“- pověření k jednání se SFŽP ČR  
                   Usnesení č. 3339/2009  
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16. „Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice“- pověření k jednání se SFŽP ČR  
                   Usnesení č. 3340/2009  
17. Rozpočtová opatření    
                   Usnesení č. 3341/2009 
18. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/04/09 mezi městem Strakonice a firmou MEDIS 
INFO SECURITY - rotační kartotéka pro formát A5 
                   Usnesení č. 3342/2009 
19. Dopis starosty IJsselsteinu 
                   Usnesení č. 3343/2009 
20. CSTA – žádost o finanční příspěvek 
                   Usnesení č. 3344/2009 
21. Stanovení odměn ředitelům řízených organizací za I. pololetí 2009 
                   Usnesení č. 3345/2009 
22. Financování ZŠ Povážská – staženo z programu jednání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
Zahájení:  
108. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:30 v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. MěÚSS:   
A/ Změna člena komise pro výběr žadatelů o umístění do domovů pro seniory  
Usnesení č. 3302/2009 (108/1) 
Rada města po projednání 
I. Odvolává   
z funkce člena komise pro výběr uchazečů žádajících o pobytové služby v Domově pro seniory, 
Lidická 189 a v Domově pro seniory, Rybniční 1282, Strakonice, p Šůnu Martina, sociálního 
pracovníka MěÚSS Strakonice. 
II. Jmenuje  
nového člena komise pí. Bc. Janu Šefčíkovou, sociálního pracovníka na ředitelství MěÚSS pro agendu 
vyřizování žádostí o umístění do domovů pro seniory . 
II. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice zajistit související agendu se změnou.   
 
B/ Najmenování člena komise do výběrového řízení na vedoucího DS Jezerní 1282 
Usnesení č. 3303/2009 (108/2) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje  
PhDr. Ivanu Říhovou a Mgr. Lenku Vysokou jako zástupce města Strakonice do komise na výběrové 
řízení vedoucího Domova pro seniory, Jezerní 1282, Strakonice  
II. Ukládá 
řediteli MěÚSS  Strakonice zajistit veškeré povinnosti vyplývající z organizačního řádu, provozního 
řádu a dále příslušných ustanovení zákoníku práce vztahující se k výběru vedoucího DS Jezerní 
1281,Strakonice.    
 
C/ Ubytování v AD 
Usnesení č. 3304/2009 (108/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Miloslavy Němcové v období od 11.6.2009 do 31.8.2009  
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 11.6.2009 do 31.8.2009 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence 
 
2. Zápis 2/2009 ze zasedání kontrolního výboru 
Usnesení č. 3305/2009 (108/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis č. 2 ze zasedání kontrolního výboru dne 8. 6. 2009. 
II. Pověřuje  
starostu města účastí na jednání kontrolního výboru při projednání usnesení RM č. 3125/2009 a 
č.3138/2009 
 
3. TS – bytové záležitosti 
1.Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 3306/2009 (108/7) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.7.2009 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
 nájem doba určitá Novákovi Stanislavovi, Strakonice, č.b. 012 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. 
kategorie v přízemí domu. 
II.Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 31.7.2009, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu  
k Okresnímu soudu ve Strakonicích.  
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2. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 3307/2009 (108/7) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.7.2009 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu  
na byt – nájem doba určitá Grundzovi Markovi, Strakonice, 
č.b. 04 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie v 3. podlaží domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 31.7.2009, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
3. Neodvolávat se proti rozhodnutí soudu na neplatnost výpovědi – Strašil Josef, Strakonice 
Usnesení č. 3308/2009 (108/7) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
Nepodávat odvolání proti rozhodnutí soudu o neplatnosti výpovědi – Strašil Josef, Strakonice, č.b. 07, 
byt o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I kategorie ve 2. patře domu. 
II. Ukládá 
Společnosti TS Strakonice s.r.o. revokovat rozhodnutí RM z 3.12.2008 usnesení č. 2640/2008(84/12) 
– výpověď z nájmu bytu (Josef Strašil) 
 
4. Zápis z 5. jednání komise pro sport ze dne 16. 6. 2009. 
Usnesení č. 3309/2009 (108/8) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 5. jednání komise pro sport ze dne 16. 6. 2009. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 20.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočaso-vé akce TJ ČZ Strakonice na uspořádání 15. ročníku Běhu městem dne 21. 8. 2009.    
III. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce TJ ČZ Strakonice – oddílu nohejbalu na uspořádání Turnaje trojic mužů a dorostu 
v nohejbale v Habeši dne 4. 7. 2009.  
IV. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce TJ ČZ Strakonice – oddílu nohejbalu na uspořádání Turnaje trojic mužů a dorostu 
v nohejbale v Habeši dne 22. 8. 2009.  
V. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 15.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočaso-vé akce TJ Fezko Strakonice – oddílu plaveckých sportů na uspořádání Czech Open na 
Plaveckém stadionu ve Strakonicích ve dnech 30. 7. – 2. 8. 2009.  
VI. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku, i za předpokladu, že žádost byla podána po stanoveném termínu dne 1. 6. 
2009, ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volnočasové akce České 
tábornické unii Podskalí Strakonice na uspořádání Tábornické školy České tábornické unie v Kadově 
u Blatné ve dnech 16. – 30. 8. 2009.  
VII. Souhlasí 
s tím, že Občanské sdružení Karate Strakonice bude i nadále zařazeno mezi subjekty, které čerpají 
příspěvek na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro kategorie žactva a dorostu 
v roce 2009.      
 
5. Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace na projekt „Rekonstrukce objektu bývalé MŠ 
speciální, ul. Stavbařů ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 3310/2009 (108/9) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace v rámci Grantového programu GP 
Rozšíření stávajících kapacit mateřských škol, rekonstrukce, modernizace a vybavení budov, na 
projekt s názvem „Rekonstrukce objektu bývalé MŠ speciální, ul. Stavbařů ve Strakonicích“, mezi 
městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen příjemce dotace) a Jihočeským 
krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen poskytovatel dotace). Výše 
dotace je 550.000,- Kč. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
6. www stránky města - informace 
Usnesení č. 3311/2009  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci týkající se tvorby nových www stránek města 
 
7. Zápis z 3. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
Usnesení č. 3312/2009 (108/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 3. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 28. května 2009. 
II. Souhlasí 
s vyplacením příspěvků na činnost v oblasti kultury následujícím žadatelům v uvedené výši: 
Skupina historického šermu Vendeta       10 000,- 
Skupina historického šermu  Markýz      10 000,- 
Divadelní soubor Čelakovský Strakonice      40 000,- 
Loutková scéna Radost        28 000,- 
Pošumavská dudácká muzika        10 000,- 
Mladá dudácká muzika         10 000,- 
Pauza (country skupina)        10 000,- 
Dechová kapela Nektarka         10 000,- 
Dětský pěvecký sbor Fere Angeli  ZUŠ Strakonice     10 000,- 
Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice      10 000,- 
Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice      60 000,- 
Dětský folklorní soubor Prácheňáček Strakonice     40 000,- 
Taneční skupina Rozálie Strakonice        10 000,- 
RM dance studio         20 000,- 
DDM Strakonice (taneční kroužek break dance ILLKNEES)   10 000,- 
Jiloro  (taneční kroužek Disk)       1 000,- 
Jednota K. H. Borovského       5 000,- 
III. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku Sdružení hasičů ČMS, Podsrpenská 438, Strakonice,  na soutěž Požární 
ochrana očima dětí ve výši Kč 3 000,-. 
IV. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 4 000,- Osadnímu výboru Modlešovice na úhradu nákladů 
spojených s pořádáním  Dne dětí konaného dne 1.6.2009.  
V. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 2 000,- Osadnímu výboru Hajská na úhradu nákladů spojených s 
pořádáním Dne dětí konaného dne 6.6. 2009.  
VI. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 2 000,- Mateřskému centru Beruška, o.s., Bezděkovská 216, 
Strakonice na úhradu nákladů spojených s pořádáním akce Velké klání pro zasmání.  
VII. Souhlasí 
s prezentací města Strakonice na ½ strany A4 za cenu Kč 8 000,- v obrazovém atlasu regionů a 
řemesel ČR pro rok 2010 vydávaného Klubem českých turistů. 
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8. Granty pro oblast kultury a CR 2009 – zápis z jednání hodnotící komise 29. 5. 2009 
Usnesení č. 3313/2009 (108/11) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z jednání hodnoticí komise pro udělení grantů pro oblast kultury a CR pro rok 2009 ze dne 29. 5. 
2009. 
II. Souhlasí 
s udělením grantů pro oblast kultury vybraným žadatelům v doporučené výši :  
Dechová kapela Nektarka –  S Nektarkou o pivu      52 500,-  
Český bigbít – Jiří Toman – Festivaly a koncerty živé hudby    57 500,-  
Muzeum středního Pootaví –  Evropská setkání      40 000,- 
III. Souhlasí 
s uzavřením smluv o poskytnutí grantu s jednotlivými předkladateli projektů (po předložení dokladu 
z finančního úřadu o bezdlužnosti subjektu). 
IV.  Pověřuje 
starostu podpisem příslušných smluv. 
V. Souhlasí 
s použitím znaku města Strakonice jednotlivými žadateli o grant města s tím, že bude použit na 
propagaci projektu a informování veřejnosti o tom, že projekt byl podpořen z grantového programu 
města Strakonice. 
 
9. ČSAD STTRANS – zřízení samostatného spoje MHD Strakonice 
Usnesení č. 3314/2009 (108/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zřízením objednávkového školního autobusu na ranní přepravu žáků ZŠ a MŠ Povážská do        
budovy Lidická na období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 ve dnech školního vyučování,  autobus je 
určen pouze pro potřeby školy, spoj není zveřejněn v jízdních řádech a žáci nehradí jízdné. Sazba za 
přepravu činí 34 Kč/1 km + 19% DPH, tj. 40,46 Kč včetně DPH/1 km, fakturace jednou za měsíc. 
Bude hrazeno z rozpočtu na městskou hromadnou dopravu. 
 
10. Pracovní skupina pro přípravu a realizaci Knihy fotografií města Strakonice 
Usnesení č. 3315/2009 (108/13) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z prvního jednání o přípravě a realizaci Knihy fotografií města Strakonice ze dne 18.6.2009  
II. Jmenuje 
pracovní skupinu pro přípravu a realizaci Knihy fotografií města Strakonice ve složení:  
vedení města – Ing. Pavel Vondrys, PhDr. Ivana Říhová, Ing. Pavel Pavel; zástupci odboru školství a 
cestovního ruchu – Ing. Libuše Řeřábková, pí. Jolana Prixová, DiS., pí. Eva Janochová, sl. Lucie 
Šnajdrová, DiS.; Muzeum středního Pootaví – PhDr. Miroslav Špecián; Mgr. Robert Malota, Pod 
Hájovnou 365, 386 01 Strakonice; Mgr. Marie Kotlíková jako koordinátorka pracovní skupiny 
III. Pov ěřuje 
Mgr. Roberta Malotu, Strakonice, zhotovením fotodokumentace (digitální, letecké aj. snímky) pro 
Knihu fotografií města Strakonice 
 
11. Majetkové záležitosti 
 
1) Výzva více zájemcům na dodavatele stavby „Bezpečné a bezbarierové město Strakonice – 
Veřejné osvětlení přechodů pro chodce III. etapa “ 
Usnesení č. 3316/2009 (108/5) 
Rada města po projednání v souvislosti s realizací stavby „Bezpečné a bezbarierové město Strakonice 
– Veřejné osvětlení přechodů pro chodce III.etapa “ 
I. Rozhodla 
vypsat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Bezpečné a bezbarierové město Strakonice – 
Veřejné osvětlení přechodů pro chodce III.etapa “ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto 
dodavatelům:       
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1. UNIELEKTRO, s. r. o.,  Strakonice, Radošovice149, 386 01 Strakonice 
2. ELEKTROSTAV, s. r. o., Strakonice, Písecká 283, 386 01 Strakonice 
3. ELSTAV,  v. o. s.,  Strakonice, Hradební 329, 386 01, Strakonice  

    4.   ELEKTROMONTÁŽE  Blatná, spol. s r.o. Ve Škalí 623,  388 01  Blatná  
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s přihlášením neomezeného 
počtu uchazečů pro podání nabídky na realizaci stavby: 
„Bezpečné a bezbarierové město Strakonice – Veřejné osvětlení přechodů pro chodce III.etapa “ 
III. Jmenuje  
členy hodnotící komise ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Pavel 
2. člen  Ing. Lukáš Srb 
3. člen  Ing. Miloš Haiser 

4. člen  Ing. Jan Blahout  
5. člen  Michal Bezpalec 
náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník PhDr. Ivana Říhová 
2. náhradník Ing. Věra Samková 

3. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
4. náhradník Eliška Kučerová 
5. náhradník Jaroslav Houska 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
2) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle  zák. 137/2006 Sb. 
na realizaci akce: „Bezpečné bezbarierové město Strakonice III. etapa“ 
Usnesení č. 3317/2009 (108/5) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
vypsat 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 akce: „Bezpečné 
bezbarierové město Strakonice  III.etapa“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto 
dodavatelům: 

1. PRIMA, a.s., Raisova 1004, 386 01 Strakonice  
2. ZNAKON, a.s., Sousedovice, 386 01 Strakonice 
3. PROTOM Strakonice s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice 
4. Kohout Vladimír, Boženy Němcové 1118, 386 01 Strakonice 
5. VKS  stavební s.r.o,Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice  

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s přihlášením neomezeného 
počtu uchazečů pro podání nabídky na realizaci stavby: „Bezpečné bezbarierové město Strakonice  
III.etapa“ 
III. Jmenuje  
členy hodnotící komise ve složení: 

6. člen  Ing. Pavel Pavel 
7. člen  Ing. Lukáš Srb  
8. člen  Ing. Miloš Haiser 
9. člen  Ing. Jan Blahout  
5. člen  Michal Bezpalec 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník PhDr. Ivana Říhová 
2. náhradník Ing. Věra Samková  
3. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
4. náhradník Eliška Kučerová 
5. náhradník Jaroslav Houska 
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IV. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání nabídky. 
 
3) Žádost p. Romana Klučky, Strakonice 
Usnesení č. 3318/2009 (108/5) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí   
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě  mezi městem Strakonice,  novým vlastníkem objektu             
čp. 304 na Křemelce ve Strakonicích, a panem  Romanem Klučkou, Strakonice, jehož předmětem by 
byl souhlas města Strakonice s přístavbou terasy u objektu čp. 304 Na Křemelce ve Strakonicích na 
poz. p.č. 1224/5 v k.ú. Strakonice dle předloženého projektu, z toho důvodu, že ve smlouvě o nájmu se 
zavázal pronajímatel, že souhlasí se stavbou dřevěné terasy na východní straně budovy, tj. směrem ke 
hřišti, ale nájemce požádal o souhlas s přístavbou terasy na severní straně budovy.  
 
1) Snížení nájemného z pronájmu pozemku 
 - EKONOMICKÉ SLUŽBY-BH, spol. s r.o., U Markéty 58 , Strakonice  
Usnesení č. 3319/2009 (108/5a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením dodatků k  
- Nájemní smlouvě číslo 04-383 
- Smlouvě o nájmu plochy pro velkoplošnou venkovní reklamu číslo 05-191 
- Smlouvě o nájmu štítové zdi k umístění reklamy číslo 03-229 
- Smlouvě o nájmu plochy pro velkoplošnou venkovní reklamu číslo 02-142 
- Smlouvě o nájmu plochy pro velkoplošnou venkovní reklamu číslo 02-294 
- Nájemní smlouvě číslo 03-231,  
uzavřených mezi Městem Strakonice a společností EKONOMICKÉ SLUŽBY-BH spol s r.o.,       U 
Markéty 58, Strakonice, týkající se snížení nájemného, vzhledem k tomu, že se jedná o reklamní 
zařízení.  
 
2) Ředitelství silnic a dálnic Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle - uzavření věcného břemena na 
části pozemku p.č. 1219/4 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 3320/2009 (108/5a) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
část usnesení  RM č.  2905/2009 (93/19a) bod I. ze dne 4.3.2009.  
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s ŘSD ČR, se sídlem  Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 
týkající se  zřízení věcného břemene, spočívající v  právu chůze ve prospěch města Strakonice na části 
pozemku p.č. 1219/4 v k.ú. Strakonice (průchod pod stávající komunikací I/4) a následně po 
vyhotovení GP s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu ve výši 
10.000,-Kč + 19 % DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Smlouva na výstavbu teplovodní přípojky a dodávku domovní předávací stanice pro budovu 
Mateřské školy, Šumavská č.p. 264  Strakonice. 
Usnesení č. 3321/2009 (108/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s výstavbou teplovodní přípojky a umístěním domovní předávací stanice pro budovu Mateřské školy, 
Šumavská č.p. 264  Strakonice na náklady TST Strakonice a.s. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o vybudování teplovodní přípojky a umístěním domovní předávací stanice pro 
budovu Mateřské školy, Šumavská č.p. 264  Strakonice . 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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4) Dodatek č.1 k Dohodě o obsluze a údržbě technologií a zařízení v areálu Strakonického 
hradu. 
Usnesení č. 3322/2009 (108/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním objektové předávací stanice v objektu Hradního sklípku na náklady TST                
Strakonice a.s.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku.  
 
1) Informace o realizaci majetku státu 
Usnesení č. 3323/2009 (108/5b) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s převodem pozemku p.č. 1444 o výměře 524 m2 v k.ú. Strakonice z vlastnictví ČR - ÚZSVM do 
vlastnictví vybraným nabyvatelům (výběr nabyvatele proveden v návaznosti majetku ve vlastnictví 
státu na majetek ve vlastnictví žadatele – nabyvatele).  
 
2) Zjednodušené podlimitní řízení dle zák. 137/2006 Sb. na akci: „Rekonstrukce cyklostezky 
Hajská - Sedlíkovice“ 
Usnesení č. 3324/2009 (108/5b) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky dle zák. 137/2006 Sb. na realizaci  akce: „Rekonstrukce cyklostezky 
Hajská - Sedlíkovice“ za podmínek a v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci těmto 
dodavatelům: 

1. STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, oblast Střed, Pražská 313, 397 38 Písek 
2. ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice  
3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice 
4. EUROVIA CS, a.s., závod Č.Budějovice, Planá 72, 370 01 Č.Budějovice 
5. SILNICE KLATOVY, a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy I 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na  realizaci stavby: „Rekonstrukce cyklostezky 
Hajská - Sedlíkovice“. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 

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

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Ing. Oldřich Švehla  
4. náhradník Michal Bezpalec 
5. náhradník Marie Žiláková 

IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
3) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle  zák. 137/2006 Sb. 
na realizaci akce „Parkovací stání ulice Kosmonautů, Strakonice“ 
Usnesení č. 3325/2009 (108/5b) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 137/2006 Sb. 
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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 akce: „Parkovací stání ulice 
Kosmonautů, Strakonice“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, oblast Střed, Pražská 313, 397 38 Písek 
2. ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice  
3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice 
4. EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Čechy západ, závod České Budějovice, Planá 72, 

P.O. BOX 151, 370 01 České Budějovice 
5. Casta a.s., Pražská 467, 397 01 Písek 

včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice s možností přihlášení dalších uchazečů. 
II. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Pavel 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Jan Blahout 
4. člen Mgr. Emanuel Pavelka 
5.   člen  Ing. Oldřich Švehla 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník Ing. Tatiana Šamánková 
4. náhradník Václav Šrámek 
5. náhradník Michal Bezpalec 

III. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání nabídky. 
 
4) Žádost o vypracování dodatku č. 1 k dohodě o uložení inženýrských sítí do  pozemku 
v majetku města Strakonice na akci: „Oprava a modernizace parních a teplovodních rozvodů 
Velké náměstí“ 
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59, 386 43 Strakonice. 
Usnesení č. 3326/2009 (108/5b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vypracováním dodatku č. 1 k dohodě o uložení inženýrských sítí v souvislosti s přípravou stavby 
„Oprava a modernizace parních a teplovodních rozvodů Velké náměstí“ s rozšířením o uložení  
parních a teplovodních rozvodů do  pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 171/1, 1223/1, 
1267/2, 1320/5 a 1323/1 vše v k.ú. Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 k dohodě o uložení inženýrských sítí a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
5)  Žádost o uložení kabelu NN do pozemků v majetku města Strakonice 
Žadatel: Pavel Šmic, Beroun, tel: 602325418  
Usnesení č. 3327/2009 (108/5b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením  kabelu NN  do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 475/3 a p.č dle KN 40 
vše v  k.ú. Nové Strakonice  v souvislosti s realizací částečné přeložky stávajícího kabelu NN na 
pozemku p.č. dle KN 40 k.ú. Nové Strakonice , dle sazebníku .  
Nový kabel NN bude uložen mimo konstrukci realizované  cyklostezky. Bude respektována 
projektová dokumentace „Cyklotrasa od lávky u strakonického hradu po mutěnický jez“ kterou 
zpracoval  JM projekts.r.o, pod. č. zakázky 19/08. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
6) Pronájem garážových stání v bytových domech 1391 a 1392 v ul. Leknínová ve Strakonicích 
Usnesení č. 3328/2009 (108/5b) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí   
s uzavřením nájemních smluv na pronájem garážových stání v bytových domech čp. 1391 a 1392 v ul. 
Leknínová ve Strakonicích s následujícími žadateli za níže uvedených podmínek: 
bytový dům Leknínová 1391, Strakonice: 
- paní Andrea Junková, bytem Leknínová 1391, Strakonice  
- paní Jana Bartošová, bytem Leknínová 1391, Strakonice  
bytový dům Leknínová 1392, Strakonice: 
- paní Milena Masopustová, bytem Leknínová 1392, Strakonice  
- paní Blanka Muknšnáblová, bytem Leknínová 1392, Strakonice 
- paní Jitka Štěrbíková,  bytem Leknínová 1392, Strakonice 
- paní Jana Marešová,  bytem Leknínová 1392, Strakonice 
- pan Luděk Kohout, bytem Leknínová 1392, Strakonice 
- pan Martin Suda, bytem Leknínová 1392, Strakonice, 
nájemní smlouvy budou  uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 
300,- Kč/měsíc/jedno garážové stání + DPH 19 %, služby budou hrazeny zvlášť (el. energie).  
 II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných smluv.  
 
7) Záměr na pronájem plochy  pro umístění nápojového automatu  
Usnesení č. 3329/2009 (108/5b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem plochy pro umístění 1 nápojového automatu ve vstupní hale 
budovy pro odbor dopravy MÚ v areálu čp. 772 Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích (1 nápojový 
automat na teplé nápoje).  
 
8) Záměr na pronájem plochy v budově pro  odbor dopravy MÚ v areálu čp. 772 Jiřího 
z Poděbrad ve Strakonicích  
Usnesení č. 3330/2009 (108/5b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem  plochy cca 2 m2 ve vstupní hale budovy pro odbor dopravy MÚ 
v areálu čp. 772 Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích, která bude využívána pro umístění stolu pro 
poskytování služeb pojišťovny občanům – sjednávání  smluv povinného ručení pro občany, kteří 
přihlašují svá vozidla na odboru dopravy MÚ.  
 
9) Sanace zemní pláně a osazení obrub v souvislosti se stavbou: „Stavební úpravy ulice Žižkova, 
Strakonice“ 
Usnesení č. 3331/2009 (108/5b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s provedením sanačních prací a osazením obrub v souvislosti s akcí „Stavební úpravy ulice Žižkova, 
Strakonice“.  
II. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu na základě záznamu o posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele sanace zemní pláně a osazení obrub v souvislosti se stavbou: „Stavební 
úpravy ulice Žižkova, Strakonice“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností Znakon a.s., 
Sousedovice 44, 386 01 Strakonice za celkovou cenu díla 743.153,81,- Kč včetně DPH. 
III. Souhlasí  
s uzavřením předmětné smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
10) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele projektové 
dokumentace stavby: „Oprava komunikace ulice Zvolenská, Strakonice“ 
Usnesení č. 3332/2009 (108/5b) 
Rada města po projednání 
I. Ruší 
výběrové řízení malého rozsahu týkající se „Opravy komunikace ulice Zvolenská, Strakonice“.  
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11) Ivana Řandová, Strakonice – žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu 
Usnesení č. 3333/2009 (108/5b) 
Rada města po projednání 
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu paní Ivaně Řandové, Strakonice, k  b. j. o vel. 1+1, č. b. 
015 ve 4.podlaží, po panu Jiřímu Řandovi . 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
12) Projektová dokumentace: „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III. etapa“ (od ulice 
U Sv. Markéty po ulici Bavorova) 
Usnesení č. 3334/2009 (108/5b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zadáním projektové dokumentace v rozsahu technického projektu pro stavbu: „Rekonstrukce 
Velkého náměstí, Strakonice – III. etapa“ (od ulice U Sv. Markéty po ulici Bavorova) společnosti Mott 
MacDonald Praha, spol. s r.o., Národní 15, 110 00 Praha 1. Celková cena díla 537.880,- Kč včetně 
DPH, termín pro odevzdání do 31.10.2009. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
1)  „Základní škola Povážská, Strakonice“ - otevřené nadlimitní řízení dle §27 zákona 137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách v platném znění na dodavatele stavby  
Usnesení č. 3335/2009 (108/5c) 
Rada města po projednání 
I. Vylu čuje 
uchazeče společnost BAK a.s., Vodní   177, 541 01  Trutnov, IČ : 25289390, ze zadávacího řízení na 
dodavatele stavby „Základní škola ve Strakonicích, Povážská 263, Přední Ptákovice“. 
Důvodem pro vyloučení je skutečnost, že uchazeč nesplnil všechny zákonné požadavky a požadavky 
zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci (viz příloha č.2). 
II. Vylu čuje 
uchazeče společnost OHL   ŽS, a.s., Burešova   938/17, 660 02  Brno – střed, IČ : 46342796, ze 
zadávacího řízení na dodavatele stavby „Základní škola ve Strakonicích, Povážská 263, Přední 
Ptákovice“. 
Důvodem pro vyloučení je skutečnost, že uchazeč nesplnil všechny zákonné požadavky a požadavky 
zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci (viz příloha č.3 ). 
III. Vylu čuje 
uchazeče společnost BERGER  BOHEMIA ,  a.s., Klatovská  410, 320  64  Plzeň – město, IČ : 
45357269, ze zadávacího řízení na dodavatele stavby „Základní škola ve Strakonicích, Povážská 263, 
Přední Ptákovice“. 
Důvodem pro vyloučení je skutečnost, že uchazeč nesplnil všechny zákonné požadavky a požadavky 
zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci (viz příloha č.4 ). 
IV. Rozhodla 
v souvislosti s realizací akce „Základní škola ve Strakonicích, Povážská 263, Přední Ptákovice“ o 
výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií nejvýhodnější 
následovně: 
Pořadí nabídek 
1. MÍSTO : 
Sdružení : „Základní škola Povážská  Strakonice“ 
Porr  (Česko)  a.s. 
Václavské nám.  837/ 11 
110 00 Praha 1 
IČ: 43005560 
DIČ: CZ 4300 5560 
Člen sdružení s oprávněním zastupovat všechny členy sdružení 
a 
JIHOSPOL,  Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., 
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Písecká  893 
386 24  Strakonice 
IĆ : 62509641 
a 
PRIMA, akciová společnost 
Raisova 1004/1 
386 47  Strakonice  
IČ : 47239743 
a 
PROTOM  Strakonice , s.r.o. 
Písecká 290 
386 01  Strakonice I 
IČ : 43841252 
Údaje obsažené v nabídce : 
1. nabídková cena bez DPH      246.680.000,- Kč  
2. výše pokuty v Kč za nedodržení termínu dokončení díla       5.600.000,-Kč 
 
3. výše pokuty za nedodržení dílčího termínu plnění – výstavby    
    I. Etapy  stavby (viz projekt POV)         2.800.000,- Kč  
4. výše pokuty za porušení dokladace likvidace  
    objektu B na parc. 533 ( viz Obchodní podmínky)     5.600.000,- Kč  
5. výše pokuty za nedodržení termínu  stanoveného zadavatelem   
    pro předložení dokladů ke kontrole přiděleného dotačního titulu   5.600.000,- Kč 
   (viz Obchodní podmínky)                      
2. MÍSTO : 
HOCHTIEF  CZ  a.s.,  
Plzeňská  16/ 3217 
150 00  Praha  5 
Pověřený závod HOCHTIEF  CZ  a.s., divize Čechy  o.z., 
Okružní  544 
370 04  České  Budějovice 
IČ: 46678468 
DIČ: CZ 46678468 
Údaje obsažené v nabídce : 
1. nabídková cena bez DPH      249.897.404,- Kč  
2. výše pokuty v Kč za nedodržení termínu dokončení díla    28.300.000,-Kč 
3. výše pokuty za nedodržení dílčího termínu plnění – výstavby    
    I. Etapy  stavby (viz projekt POV)      15.400.000,- Kč  
4. výše pokuty za porušení dokladace likvidace  
    objektu B na parc. 533 ( viz Obchodní podmínky)     5.500.000,- Kč  
5. výše pokuty za nedodržení termínu  stanoveného zadavatelem   
    pro předložení dokladů ke kontrole přiděleného dotačního titulu   8.400.000,- Kč 
   (viz Obchodní podmínky)                      
3. MÍSTO : 
BÖGL  a  KRÝSL , k.s. 
Renoirova  1051 / 2a 
152 00  Praha  5 
IČ :   26374919 
DIČ : CZ 26374919 
Údaje obsažené v nabídce : 
1. nabídková cena bez DPH      249.534.761,- Kč  
2. výše pokuty v Kč za nedodržení termínu dokončení díla       5.000.000,-Kč 
3. výše pokuty za nedodržení dílčího termínu plnění – výstavby    
    I. Etapy  stavby (viz projekt POV)         2.000.000,- Kč  
4. výše pokuty za porušení dokladace likvidace  
    objektu B na parc. 533 ( viz Obchodní podmínky)     5.000.000,- Kč  
5. výše pokuty za nedodržení termínu  stanoveného zadavatelem   
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    pro předložení dokladů ke kontrole přiděleného dotačního titulu   5.000.000,- Kč 
   (viz Obchodní podmínky)                      
V. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem umístěným na prvém místě  
Sdružení : „Základní škola Povážská  Strakonice“ 
Porr  (Česko)  a.s. 
Václavské nám.  837/ 11 
110 00 Praha 1 
IČ: 43005560 
DIČ: CZ 4300 5560 
Člen sdružení s oprávněním zastupovat všechny členy sdružení 
a 
JIHOSPOL,  Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., 
Písecká  893 
386 24  Strakonice 
IĆ : 62509641 
a 
PRIMA, akciová společnost 
Raisova 1004/1 
386 47  Strakonice  
IČ : 47239743 
a 
PROTOM  Strakonice , s.r.o. 
Písecká 290 
386 01  Strakonice I 
IČ : 43841252 
přičemž  : 
1. nabídková cena bez DPH      246.680.000,- Kč  
2. výše pokuty v Kč za nedodržení termínu dokončení díla       5.600.000,-Kč 
3. výše pokuty za nedodržení dílčího termínu plnění – výstavby    
    I. Etapy  stavby (viz projekt POV)         2.800.000,- Kč  
4. výše pokuty za porušení dokladace likvidace  
    objektu B na parc. 533 ( viz Obchodní podmínky)     5.600.000,- Kč  
5. výše pokuty za nedodržení termínu  stanoveného zadavatelem   
    pro předložení dokladů ke kontrole přiděleného dotačního titulu   5.600.000,- Kč 
   (viz Obchodní podmínky)                      
VI. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. Podpis smlouvy je podmíněn zajištěním financování 
předmětné akce 
 
12. Vyhodnocení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka a 
implementace spisové služby pro MěÚ Strakonice“  
Usnesení č. 3336/2009 (108/14) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
Vyhodnocení výzvy o veřejnou zakázku malého rozsahu k podání nabídky v pořadí: 

1. ICZ a.s., Hvězdova 1689/2a, 140 00  Praha 4, IČO: 25145444 
2. Geovap spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248  
3. Asseco Czech Republic a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9, IČO: 27074358 
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II. Souhlasí  
1. s uzavřením smlouvy o dílo na dodávku a implementaci spisové služby pro MěÚ Strakonice 

s firmou ICZ a.s., Hvězdova 1689/2a, 140 00  Praha 4, IČO: 25145444 s cenou 1.601.822,- Kč 
s DPH. 

2. s uzavřením smlouvy o technické podpoře na dodávku a implementaci spisové služby pro 
MěÚ Strakonice s firmou ICZ a.s., Hvězdova 1689/2a, 140 00  Praha 4, IČO: 25145444 
s cenou 162.207,- Kč s DPH ročně. 

III.  Pověřuje  
starostu podpisem smlouvy o dílo a smlouvy o technické podpoře s firmou ICZ a.s., Hvězdova 
1689/2a, 140 00  Praha 4, IČO: 25145444.  
 
13. Smlouva o dílo na vypracování žádosti o dotaci  z Operačního programu životní prostředí na 
projekt  „Strakonice - sběrný dvůr a překladiště “  
Usnesení č. 3337/2009 (108/15) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do Operačního programu životní prostředí, Prioritní osa 4 – Zkvalitnění 
nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění 
nakládání s odpady na projekt „Strakonice - sběrný dvůr a překladiště“ 
II. Souhlasí 
s uzavřením Mandátní smlouvy na vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu životní 
prostředí, Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, 
Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady na projekt „Strakonice - sběrný dvůr a 
překladiště“ s firmou Allowance s.r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha. Cena díla je 176.120,- Kč 
(včetně 19% DPH). 
Finanční částka ve výši 176.120,- Kč bude hrazena ze schváleného rozpočtu města - položky č. 296 
„Přípravné práce a konzultační činnost k žádostem o dotace“. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
14. Vyhodnocení veřejné zakázky na zpracování webové prezentace strakonického hradu 
v rámci realizace projektu „Hrad Strakonice – obnova národní kulturní památky a její využití 
pro další rozvoj regionu“  
Usnesení č. 3338/2009 (108/17) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování webové prezentace strakonického 
hradu v rámci realizace projektu „Hrad Strakonice – obnova národní kulturní památky a její využití 
pro další rozvoj regionu“, na základě záznamu o posouzení a hodnocení nabídek. Nejvýhodnější 
nabídka byla podána firmou ŠumavaNet.CZ, Mánesova 805, 339 01 Klatovy za celkovou cenu 
82.110,- Kč včetně DPH. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zprovoznění a provozu dynamické internetové aplikace na zpracování webové 
prezentace strakonického hradu v rámci realizace projektu „Hrad Strakonice – obnova národní kulturní 
památky a její využití pro další rozvoj regionu“, s firmou ŠumavaNet.CZ, Mánesova 805, 339 01 
Klatovy. Cena za služby je 82.110,- Kč včetně DPH. 
III. Ukládá 
odboru rozvoje oznámit uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
15. „Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, Strakonice“- pověření k jednání se SFŽP ČR  
Usnesení č. 3339/2009 (108/18) 
Rada města po projednání 
I.  Pověřuje 
místostarostu města Ing. Pavla Pavla jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti 
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, Strakonice“ 
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do Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, 
Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využívání odpadního tepla u nepodnikatelské sféry) 
 
16. „Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice“- pověření k jednání se SFŽP ČR  
Usnesení č. 3340/2009 (108/19) 
Rada města po projednání 
I.  Pověřuje 
místostarostu města Ing. Pavla Pavla jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti 
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, 
Strakonice“ do Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů 
energie, Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využívání odpadního tepla u nepodnikatelské 
sféry) 
 
17. Rozpočtová opatření    
Usnesení č. 3341/2009 (108/20) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 57  ve výši  60 000,- Kč  
Finanční prostředky na dovybavení obřadní síně na strakonickém hradu a přilehlých prostor. 
Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce „SAFARI  - přístavba přístřešku pro zvěř“. 
RO  č. 58  ve výši  50 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci odboru životního prostředí z položky vodní hospodářství - 
ekologická výchova na položku ochrana prostředí – ekologická výchova. Finanční prostředky budou 
použity na financování projektů Evropský týden mobility a Evropský den bez aut. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 57 – 58 provést. 
 
18. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/04/09 mezi městem Strakonice a firmou 
MEDIS INFO SECURITY, s.r.o., Spodní 327/5, 748 01 Hlučín-Bobrovníky, IČ 25393201 - 
rotační kartotéka pro formát A5 
Usnesení č. 3342/2009 (108/21) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  s firmou MEDIS INFO SECURITY, s.r.o., Spodní 327/5, 
748 01 Hlučín-Bobrovníky, IČ 25393201, která nabízí nový typ rotační kartotéky pro formát A5 pro 
odbor dopravy s větší kapacitou a doplatkem ve výši 70.900 Kč bez DPH, tj. 84.371 Kč včetně DPH. 
Doplatek bude hrazen z finančních prostředků určených na rekonstrukci bývalého objektu SÚS 
v Poděbradově ulici.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 
 
19. Dopis starosty IJsselsteinu 
Usnesení č. 3343/2009  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
dopis starosty města Ijsselsteinu týkající se návrhu na ukončení partnerství  
II. Pověřuje 
starostu města odpovědí na tento dopis 
 
20. CSTA – žádost o finanční příspěvek 
Usnesení č. 3344/2009  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku CSTA ve výši 10.000,-Kč z recipročního fondu města na 
zorganizování návštěvy z partnerské oblasti Calderdale ve dnech od 6.8. – 13.8. 2009  
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21. Stanovení odměn ředitelům řízených organizací za I. pololetí 2009 
Usnesení č. 3345/2009  
Rada města po projednání 
v souladu s §134 zák. č. 262/2006 Zák. práce za splnění mimořádných úkolů v I. pol.r. 2009 
I. Stanovuje 
odměnu ředitelům řízených organizací za I. pol. r. 2009, jejíž výše je v písemné podobě uložena na 
personálním oddělení MěÚ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                             PhDr. Ivana Říhová 
        starosta                                                   místostarostka                      


