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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 109. jednání Rady města Strakonice 
konaného 15.7.2009 v kanceláři starosty 

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

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

Omluveni:   pí Žiláková,  Ing. Vlasák 
 
Program: 
 
1. MěÚSS -  souhlas s přijetím daru                  
                    Usnesení č. 3346/2009 
2. Vyhodnocení veřejné zakázky - vybavení nových prostor odboru dopravy nábytkem 
                    Usnesení č. 3347/2009 
3. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006               
                    Usnesení č. 3348/2009 
4. Majetkové záležitosti 
                                   Usnesení č. 3349/2009 – 3354/2009 
5. Užití znaku města                    
                    Usnesení č. 3355/2009 
6. MěKS – užití finančních prostředků z investičního fondu 
                    Usnesení č. 3356/2009 
7. MěÚSS –  jmenování vedoucího DS Rybniční 
                    Usnesení č. 3357/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
109. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 16:30 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 -  souhlas s přijetím daru  
Usnesení č. 3346/2009 (109/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů od Nadace KB,a.s. Jistota IČ:60458933 ve výši 80 000,- Kč na 
zakoupení 16 ks antidekubitních matrací pro  klienty upoutané na lůžko. 
II. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice uzavřít darovací smlouvu a zavést dar do majetku organizace  
 
2. Vyhodnocení veřejné zakázky - vybavení nových prostor odboru dopravy nábytkem 
Usnesení č. 3347/2009 (109/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na vybavení nových prostor odboru dopravy nábytkem 
v tomto pořadí: 1. Alax spol. s r.o., Hlavní 325, 272 07 Štěchovice, 2. Dřevospol s.r.o., Obránců míru 
34, 262 72 Březnice a 3. Ing. Milan Bastl, Tábor. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo  s firmou Alax spol s r.o., Hlavní 325, 272 07 Štěchovice, IČ 47534478 na 
vybavení nových prostor odboru dopravy nábytkem v celkové ceně 747.878,10 Kč včetně DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou Alax spol. s r.o., Hlavní 325, 272 07 Štěchovice. 
 
3. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006             
Usnesení č. 3348/2009 (109/4) 
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)  31. července – 1. srpna 2009 – reprodukovaná hudba – Czech Open 2009 – areál 
     plaveckého bazénu Na Křemelce – pořádá OPS TJ Fezko Strakonice, Pod Hradem 128,  
     386 01 Strakonice - od 22:00 hodin do 02:00 následujícího dne. 
 
4. Majetkové záležitosti 
 
1) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. pro odběrné místo ,, MěÚ Strakonice - 
odbor dopravy “ 
Usnesení č. 3349/2009 (109/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č. 700119797000010 s  E.ON Distribuce  a. s., o připojení k distribuční soustavě 
E.ON. pro odběrné místo  ,, MěÚ Strakonice - odbor dopravy“.  
II. Souhlasí 
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením , a to ve výši 16.000 ,- Kč s DPH . 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Výběrové řízení  na dodavatele díla „Rekonstrukce výměníkové předávací stanice ZŠ Lidická 
- Strakonice“  
Usnesení č. 3350/2009 (109/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením  výběrového řízení na realizaci díla „Rekonstrukce výměníkové předávací stanice ZŠ 
Lidická - Strakonice“ . 
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II. Souhlasí   
s uzavřením smlouvy na realizaci díla „Rekonstrukce výměníkové předávací stanice ZŠ Lidická 
Strakonice“ s firmou Aleš Hromek – VODO-INSTALATÉRSTVÍ, Na Ohradě 520, Strakonice II, za 
cenu  díla 1,092.650 ,- Kč  včetně  DPH.                                                     
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
3) „Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 772, Krále J. z Poděbrad, Strakonice“ ( pro  odbor  
dopravy )  
Usnesení č. 3351/2009 (109/1) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje   
usnesení č. 3293 /2009 ( rekonstrukce střechy od  společnosti Stavospol CZ s.r.o., cena 625 589,- Kč 
vč.DPH ) 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na rekonstrukci stávající střechy č.p. 772, Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice,  
s firmou Jaroslav Holub, Boubínská 229, Přední Ptákovice, Strakonice, za cenu 597 594,- Kč               
vč. DPH s termínem  dokončení do 10.8.2009.   
III. Pov ěřuje  
starostu  podpisem  smlouvy. 
 
4)  Stavební dozor investora a koordinátor BOZP na stavbě: „Rekonstrukce   a modernizace ÚV 
Hajská“ 
Usnesení č. 3352/2009 (109/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
S vyhodnocením výběrového řízení – výzva více zájemcům k podání nabídky o veřejnou zakázku 
malého rozsahu na dodavatele resp. mandatáře pro výkon stavebního dozora investora (technický 
dozor stavebníka) a koordinátora bezpečnosti práce“ na stavbě : Rekonstrukce a modernizace             
ÚV Hajská“. Nejvýhodnější nabídka byla podána uchazečem Ing. Pavel Lamoš, 375 01, Dříteň za 
celkovu cenu díla ve výši 1.661.600,- Kč bez DPH (1.977.304,- Kč včetně DPH). 
II. Pověřuje 
Starostu města k podpisu předmětné smlouvy. 
 
5) Žádost o umožnění vstupu na pozemky v majetku města Strakonice v souvislosti s realizací 
stavby „Stavební úpravy – rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek, ul. Na Stráži, 
Čelakovského, Hrnčířská, Strakonice“ v měsících srpen – říjen roku 2009.. 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
Usnesení č. 3353/2009 (109/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN st.7/1 , p.č. dle KN 16, p.č. dle 
KN 21/1, p.č. dle KN 171/1 , p.č. dle KN 171/2,  p.č. dle KN 171/3,  p.č. dle KN 171/4 , p.č. dle KN 
190/1, p.č. dle KN 1272/21, p.č. dle KN 1321/1 , p.č. dle KN 1322/1, p.č. dle KN 1324  a  p.č. dle KN 
1345 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s realizací stavby „Stavební úpravy – rekonstrukce NTL 
plynovodu a přípojek, ul. Na Stráži, Čelakovského, Hrnčířská, Strakonice“ v termínu srpen až říjen 
2009. 
Za podmínky, že případné přeložky NTL plynovodu které by byly vyvolány stavbou města Strakonice 
„Rekonstrukce Velkého náměstí a navazujících prostor“ budou přeloženy na náklady žadatele E.ON 
Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
 
6)  Žádost o souhlas s opravou (výměnou) stávajících telekomunikačních kabelů spol. UPC 
Česká republika a.s, na pozemcích v majetku města Strakonice  p.č. dle KN 1499/1, 1500, 565/1, 
572/2, st.439/1, 1272/1, st.38/4, st.38/2, st.37/3, 1322/1, 1321/1, 171/1, 1324, 163/1, 163/2, 1322/1, 
23/4, 537, 1223/1, 1323/1, 1320/1, 1288/3, 1320/2, 1327/2 a 46/1 vše  v k.ú. Strakonice. 
Žadatel:  UPC Česká republika a.s., Závišova 5, 140 00 Praha 4 
V zastoupení: AB one s.r.o.,  Anenská cesta 349, 261 01 Příbram 
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Usnesení č. 3354/2009 (109/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s opravou (výměnou) stávajících telekomunikačních kabelů spol. UPC Česká republika a.s, na 
pozemcích v  majetku města Strakonice p.č. dle KN 1499/1, 1500, 565/1, 572/2, st.439/1, 1272/1, 
st.38/4, st.38/2, st.37/3, 1322/1, 1321/1, 171/1, 1324, 163/1, 163/2, 1322/1, 23/4, 537, 1223/1, 1323/1, 
1320/1, 1288/3, 1320/2, 1327/2 a 46/1 vše  v  k.ú. Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
III. Souhlasí 
s termínem realizace opravy telekomunikačních kabelů v  srpen - říjen 2009.  
 
5. Užití znaku města 
Usnesení č. 3355/2009 (109/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice pro vydání anglické verze knihy Rapa Nui – Jak chodily sochy moai 
na Velikonočním ostrově. 
 
6. MěKS – užití finančních prostředků z investičního fondu 
Usnesení č. 3356/2009 (109/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu MěKS Strakonice ve výši  450 000,- Kč na 
pořízení vchodových dveří v domě kultury a ukládá ředitelce předložit  návrh na zadání zakázky dle 
platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek . 
 
7. MěÚSS –  jmenování vedoucího DS Rybniční 
Usnesení č. 3357/2009 (109/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
jmenování Mgr. Magdaleny Klečkové do funkce vedoucí DS Rybniční. 
II. Ukládá 
řediteli MěÚSS Strakonice zajistit k 1.9.2009 veškeré povinnosti vyplývající z organizačního řádu a 
dále příslušných ustanovení zákoníku práce vztahující se k této personální změně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                             Ing. Pavel Pavel 
        starosta                                                   místostarosta                      


