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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 111. jednání Rady města Strakonice 
konaného 12.8.2009 v kanceláři starosty 

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

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

 
Omluveni:    pí Žiláková 
Program: 
  1. Majetkové záležitosti 

   Usnesení č. 3419/2009-č.3446/2009 
  2. MěKS - zadání veřejné zakázky na dodávku a montáž protipožárních dveří pro MDK Strakonice 

            Usnesení č. 3447/2009 
  3. Pověření výkonem opatrovnictví 

            Usnesení č. 3448/2009 
  4. Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace na projekt „Tradiční pozvání do Strakonic“ 

            Usnesení č. 3449/2009 
  5. Finanční příspěvek na sportovní činnost žactva a dorostu – SK Strakonice 1908, o. s.  

            Usnesení č. 3450/2009 
  6. Zápis z 6. jednání komise pro sport 

            Usnesení č. 3451/2009 
  7. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 

            Usnesení č. 3452/2009 
  8. Finanční příspěvek –  Shotokan Karate-Do International Federation CZ, o. s. 

            Usnesení č. 3453/2009 
  9. Smlouva o poskytnutí podlicence a systémové podpoře 

            Usnesení č. 3454/2009 
 10. TS – bytové záležitosti 

   Usnesení č. 3455/2009-č.3460/2009 
 11. Projekt „Strakonice - sběrný dvůr a překladiště odpadů“- pověření k jednání se SFŽP ČR  

            Usnesení č. 3461/2009 
 12. Uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo o poskytování úklidových prací a služeb  

            Usnesení č. 3462/2009 
 13. MěÚSS – ubytování v AD 

            Usnesení č. 3463/2009 
 14. MěÚSS – prodloužení ubytování v AD 

            Usnesení č. 3464/2009 
 15. Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb  pro mateřské školy – pokračování projektu 
„Modernizaci hlasových služeb“   

            Usnesení č. 3465/2009 
16. Integrovaný plán rozvoje města Strakonice – zápis ze 6. jednání Řídícího výboru IPRM 

            Usnesení č. 3466/2009 
17. Zahájení procesu Komunitního plánování sociálních služeb ve Strakonicích 

            Usnesení č. 3467/2009 
18. Záležitosti Měšťanského pivovaru a.s. (viz rozhodnutí RM ve funkci VH) 
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Zahájení:  
111. 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. 
 
1. Majetkové záležitosti 
 
1) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele projektové dokumentace 
stavby: „Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice  – I. etapa“ 
Usnesení č. 3419/2009 (111/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu na základě záznamu o posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele projektové dokumentace stavby: „Regenerace sídliště 1. Máje, 
Strakonice – I. etapa“. Nejvýhodnější nabídka byla podána Ing. Pavlem Bláhou, Písecká 290, 386 01 
Strakonice za celkovou cenu díla 416.500,- Kč včetně DPH, termín plnění do 30.4.2010. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
2) Strakonice hrad – předběžný návrh provozního řešení – doplnění usnesení RM č. 76/2006 
Usnesení č. 3420/2009 (111/13) 
Rada města po projednání 
I. Doplňuje 
usnesení Rady města č. 76/2006, bod V. - ze dne 29.11.2006, č. 431/2007, bod II. - ze dne 7.3.2007 a  
č. 579/2007, bod II. - ze dne 18.4.2007 následovně: 
při přidělení klíče bude současně uplatňována zásada „jedna instituce (subjekt) jeden klíč“ 
 
3) Pronájem garážových  stání v bytovém domě  čp. 1392 v  ul. Leknínová ve Strakonicích 
Usnesení č. 3421/2009 (111/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením nájemních smluv na pronájem garážových  stání v bytovém  domě  čp. 1392 v                
ul. Leknínová ve Strakonicích s následujícími žadateli za níže uvedených podmínek: 
- p. Milan Šmíd,  Strakonice  
- p. Petr Šimon, 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.   
 
4) Generel zásobování vodou pro město Strakonice 
Usnesení č. 3422/2009 (111/13) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
protokol o otevírání a hodnocení nabídek  a dále zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím 
řízení dle § 21 odst. 1, písm. f) zjednodušené podlimitní řízení na akci: „Generel zásobování vodou 
pro město Strakonice“. 
II. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení dle § 21 odst. 1, písm. f) zjednodušené podlimitní řízení na akci: 
„Generel zásobování vodou pro město Strakonice“. Nejvýhodnější nabídka byla podána            
společností HYDROPROJEKT CZ, a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 za celkovou cenu díla                   
ve  výši 2.580.000,- Kč bez DPH, 3.070.200,- Kč včetně DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo. 
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5) Hrad Strakonice  - stavební úpravy  hradní  restaurace  sklípek 
Usnesení č. 3423/2009 (111/13) 
RM v souvislosti s realizací stavby : „ Stavební úpravy  hradní  restaurace  sklípek“ 
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.2 ke smlouvě o dílo mezi městem Strakonice a společností VKS  stavební s.r.o. 
Na Dubovci 140,  jehož předmětem je   rozšíření předmětu plnění o práce a dodávky uvedené  
v příloze ve výši 205 152,-Kč  včetně DPH.    
II. Pověřuje  
starostu  podpisem  dodatku č. 2  ke  smlouvě.                                                    
 
1) Martin Jirsa, Dražejov – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 3424/2009 (111/13a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
nesouhlasit s vyhlášením záměru na  prodej pozemku p.č. 1269/133 v k.ú. Dražejov u Strakonic, 
vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek v zátopovém území a pozemek sousedí s areálem zařízení 
ČOV a dále doporučuje odboru rozvoje a odboru životního prostředí danou lokalitu řešit jako celek.  
II. Doporu čuje ZM  
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
2) Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domků v lokalitě „ Na 
Muškách“- stanovení minimální ceny za m2  
Usnesení č. 3425/2009 (111/13a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře                
20.193 m2  za účelem výstavby rodinných domů.  
II. Doporu čuje ZM  
souhlasit s minimální cenou za prodej předmětných pozemků ve výši 950,- Kč/m2.  
 
3) Josef  Pelouch, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3426/2009 (111/13a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
nesouhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 905/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic o 
výměře   cca 1.500 m2 , vzhledem k tomu, že záměr žadatele je v rozporu s územním plánem.  
II. Doporu čuje ZM  
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
4) ELKOST PLUS, s.r.o., Havlíčkova 1289, Strakonice – žádost o prodej části pozemku  - 
vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3427/2009 (111/13a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
nesouhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1272/21 o výměře cca 63 m2 a části 
pozemku p.č. st. 7/1 o výměře cca 12 m2 vše v k.ú. Strakonice,  vzhledem k tomu, že v pozemku se 
nachází   inž. sítě  a pozemek bude využíván i nadále jako veřejná zeleň.  
II. Doporu čuje ZM  
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
5) Společenství vlastníků bytů Havlíčkova 365, Strakonice – žádost o prodej části pozemku – 
vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3428/2009 (111/13a) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM  
nesouhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 572/10 v k.ú. Strakonice o výměře cca 
565 m2, vzhledem k tomu, že město Strakonice, získalo předmětný pozemek bezúplatně,  za účelem 
rozvoje dané lokality.  
II. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 572/10 v k.ú. Strakonice o výměře cca 565 m2, 
za účelem užívání pozemku jako zahrádky. 
III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce, týkající se části pozemku   p.č. 572/10 v k.ú. Strakonice o výměře 
cca 565 m2, Společenství vlastníků bytů Havlíčkova 365, Strakonice, za účelem zřízení zahrádek, 
pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce.  
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
7)  JIHOSPOL Jihočeská obchodní a stavební společnost a.s. – směna pozemku p.č. 844/9  o 
výměře 96 m2 za část pozemku p.č. 1322/1 o výměře 12,3 m2 (vlastnictví města Strakonice), vše 
v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 3429/2009 (111/13a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
revokovat usnesení č. 492/ZM/2008 ze dne 19.11.2009. 
II. Doporu čuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 1322/1 (podle GP díly h, i, j, k, l, m)  o 
výměře 12,3 m2  v k.ú. Strakonice  (vlastnictví města Strakonice ) za část pozemku p.č. 844/9 v                        
k.ú. Strakonice o výměře 96 m2 (vlastnictví Jihospolu, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.).  

III. Doporu čuje ZM  
souhlasit se směnou části pozemku p.č. 1322/1 (podle GP díly h, i, j, k, l, m) o výměře cca  12,3 m2  v                 
k.ú. Strakonice (vlastnictví města Strakonice) za část pozemku p.č. 844/9 v k.ú. Strakonice o výměře 
96 m2 (vlastnictví Jihospolu, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.)   s doplatkem města 
Strakonice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, po uplynutí zákonem stanovené lhůty v případě, 
že se nepřihlásí jiný zájemce. 
IV. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem směnné smlouvy. 
 
8) Výstavba garáží – žádost společnosti RG - STAVBY s.r.o. 
Usnesení č. 3430/2009 (111/13a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájmem částí pozemků p.č. 384/1, p.č. 393/13 a p.č. 402/2 v kat. území 
Strakonice za účelem výstavby garáží, neboť  s výstavbou garáží na těchto pozemcích vyslovil 
nesouhlas architekt města.  
II. Doporu čuje ZM 
nesouhlasit s vyhlášením záměru na prodejem částí pozemků p.č. 384/1, p.č. 393/13 a p.č. 
402/2 v kat. území Strakonice za účelem výstavby garáží, neboť s výstavbou garáží na těchto 
pozemcích vyslovil nesouhlas architekt města.  
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

9) Jihotank, s.r.o., Kostelní 1228/34, České Budějovice – výkup pozemku  p.č.  847/8 o výměře 
798 m2 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 3431/2009 (111/13a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit  s výkupem pozemku p.č. 847/8 o výměře 798 m2 v k.ú. Strakonice za cenu 150,-Kč za m2.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
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10)  Emil Sokol, Prachatice – výkup pozemku p.č. 340/3  o výměře 3366 m2 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 3432/2009 (111/13a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
nesouhlasit s výkupem pozemku p.č.  340/3 o výměře 3366 m2 v k.ú. Strakonice. 
 
11)  Manželé Ing. Pavel Kopecký a Mgr. Olga Kopecká, Strakonice – přijetí daru - pozemku p.č. 
1050/38 o výměře 57 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
Usnesení č. 3433/2009 (111/13a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s přijetím daru  - pozemku p.č.  1050/38  o výměře 57 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic, 
zastavěného chodníkem pro pěší. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem darovací smlouvy. 
 
12)  Jan Běhavý, Strakonice – žádost o odkup bytu se slevou 
Usnesení č. 3434/2009 (111/13a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
nesouhlasit s prodejem b. j. č. 022, o velikosti 3+1 (69,8 m2) včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku ve Strakonicích panu Janu Běhavému se slevou z privatizační 
ceny domu, která činila 223.100,- Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem b. j. č. 022, panu Janu Běhavému za cenu dle znaleckého posudku. 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
1) Žádost o povolení sjezdu z pozemku p.č. dle KN 1269/3 v majetku města Strakonice po 
cyklostezce na pozemcích p.č. dle KN 1269/2 v majetku města Strakonice,  p.č. dle KN 1277/2 
v soukromém vlastnictví na pozemek p.č. dle  KN  1277/9 ve vlastnictví žadatele vše v k.ú 
Dražejov u Strakonice z důvodu uvažované novostavby garáže a zastřešeného stání na pozemku 
p.č. dle  KN 1277/9 v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
Usnesení č. 3435/2009 (111/13b) 
Rada města po projednání 
I. Trvá 
na  usnesení RM č. 1347/2007 ze dne 21.11.2007, tzn. nesouhlasí s povolením sjezdu z pozemku p.č. 
dle KN 1269/3 po cyklostezce přes pozemek p.č. dle KN 1269/2, vše v majetku města Strakonice, na 
pozemek p.č. dle KN 1277/9 ve vlastnictví žadatele, vše v k.ú Dražejov u Strakonice, z důvodu 
uvažované novostavby garáže a zastřešeného stání na pozemku p.č. dle KN 1277/9 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic. 
 
2) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele stavby: „Bezpečné a 
bezbarierové město Strakonice III. etapa“ 
Usnesení č. 3436/2009 (111/13b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu na základě záznamu o posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele stavby „Bezpečné a bezbarierové město Strakonice III. etapa“. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou VKS stavební s.r.o, Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice, 
za celkovou cenu díla  693.266,- Kč včetně DPH s termínem plnění do 30.11.2009. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo. 
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3) Žádost o souhlas s uložením kabelu NN   do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
1281/5 a p.č. dle KN 1281/6 vše v k.ú. Strakonice  v souvislosti s projektovou  přípravou stavby 
„Strakonice, Raisova – rozšíření NN“ 
Usnesení č. 3437/2009 (111/13b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením  kabelu NN  do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1281/5 a   p.č. dle KN 
1281/6  v k.ú. Strakonice ,  dle sazebníku.  
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
4) Žádost o vypracování dodatku č. 1 k dohodě o uložení inženýrských sítí do  pozemku 
v majetku města Strakonice na akci: „Oprava kondenzátního potrubí v ulici Radomyšlská“.  
Usnesení č. 3438/2009 (111/13b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1 k dohodě o uložení inženýrských sítí v souvislosti s přípravou stavby 
„Oprava kondenzátního potrubí v ulici Radomyšlská“, přičemž předmětem dodatku je souhlas s 
uložením kondenzátního potrubí také do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1288/27  
v k.ú. Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
5)  Žádost o souhlas s uložením STL plynovodní přípojky a vodovodní přípojky na pozemku 
v majetku města Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou  a s realizací stavby 
„Plynovodní a vodovodní přípojky pro bytové domy č.p. 769 a 770 v ul. Heydukova ve 
Strakonicích“. 
Usnesení č. 3439/2009 (111/13b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením STL plynovodní přípojky a vodovodní přípojky na pozemku p.č. dle KN 1309/9 v               
k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou  přípravou  a realizací stavby „Plynovodní a vodovodní 
přípojky pro bytové domy č.p. 769 a 770 v ul. Heydukova ve Strakonicích“, dle sazebníku.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 
6) Žádost o vypracování dodatku č. 2 k dohodě o uložení inženýrských sítí do  pozemku 
v majetku města Strakonice na akci: „Oprava a modernizace parních a teplovodních rozvodů 
Velké náměstí“ 
Usnesení č. 3440/2009 (111/13b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 2 k dohodě o uložení inženýrských sítí v souvislosti s přípravou stavby 
„Oprava a modernizace parních a teplovodních rozvodů Velké náměstí“, přičemž předmětem dodatku 
je souhlas s uložením parních a teplovodních rozvodů také do pozemku v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 1327/1 v k.ú. Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
7) Strakonický hrad – sanace podzemních prostor  
Usnesení č. 3441/2009 (111/13b) 
Rada města po projednání 
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I. Rozhodla   
zadat nadlimitní veřejnou zakázku na služby: „Strakonický hrad – sanace podzemních prostor“ 
v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Předložené nabídky budou hodnoceny 
podle ekonomické výhodnosti nabídek, přičemž hodnotící kriteria jsou: 
1. nabídková cena        60 % 
2. výše pokuty za porušení dokladace likvidace   
    odpadů         20 % 
3. výše pokuty za nedodržení termínu  stanoveného zadavatelem   
    pro předložení dokladů k průběžné kontrole a kontrole přiděleného 
    dotačního titulu (viz Obchodní podmínky)                   20 % 
II. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky na služby: „Strakonický hrad – sanace 
podzemních prostor“ 
III. Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení : 

1. člen  PhDr. Ivana Říhová  
2. člen  Ing. Jana Narovcová 
3. člen  Ing. Radka Mrkvičková 
4. člen  Ing. Věra Samková 
5. člen pan Václav Šrámek 
6. člen zástupce Jihočeské hospodářské komory 
7. člen Ing. Oldřich Švehla 

náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek : 
1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník Ing. Jaroslav Brůžek 
4. náhradník Ing. Eva Krausová 
5. náhradník Ing. Luděk Joza 
6. náhradník zástupce Jihočeské hospodářské komory 
7. náhradník pan Jaroslav Houska 

hlas poradní: JUDr. Eva Dlouhá 
Dále bude přizván zástupce Státního fondu SFŽP ČR. 
IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
8) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele stavby: „Bezpečné a 
bezbarierové město Strakonice – Veřejné osvětlení přechodů pro chodce III. etapa “ 
Usnesení č. 3442/2009 (111/13b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu na základě záznamu o posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele stavby: „Bezpečné a bezbarierové město Strakonice – Veřejné osvětlení 
přechodů pro chodce III. etapa “ . 
Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou UNIELEKTRO, s. r. o.,Strakonice, Radošovice 149, 386 
01, za celkovou cenu díla  1.475.066 ,- Kč včetně DPH s termínem plnění 30.10.2009. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
9)  ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace 
Usnesení č. 3443/2009 (111/13b) 
Rada města po projednání 
I. Vyhovuje 
uchazeči  HAKOV, spol. s r.o. Radniční 28, 753 01 Hranice, v souvislosti s přezkoumáním 
oprávněnosti námitky proti úkonům zadavatele a zařazuje stěžovatele do další účasti v zadávacím 
řízením. 
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II. Nevyhovuje 
uchazeči  Sdružení firem AQUA-STYL spol. s r. o. , PRIMA, a.s., U Cihelny 438/6,  796 07 Držovice 
v souvislosti s přezkoumáním oprávněnosti námitky proti úkonům zadavatele a nezařazuje stěžovatele 
do další účasti v zadávacím řízením. 

 
10)  Dodatek č.1 k SOD v souvislosti s realizací stavby: „Lávka u strakonického hradu“ 
Usnesení č. 3444/2009 (111/13b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 se společností SMP CZ a.s., Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6 na akci 
„Lávka u Strakonického hradu“. Předmětem dodatku č.1 je navýšení celkové ceny díla o 2.668.171,10 
Kč včetně DPH. Celková cena díla činí 61.990.292,10 Kč včetně DPH. Uzavření tohoto dodatku je 
podmíněno uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města. 
II. Pověřuje 
po splnění podmínky dle bodu I. starostu města podpisem předmětného dodatku č.1.  
 
11) ČR - ÚZSVM – uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek  p.č. 257/2 v  k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 3445/2009 (111/13b) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení RM č. 3225/2009 ze dne 27.5.2009. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce s ČR - ÚZSVM na pozemek p.č. 257/2 o výměře 2701 m2               
v k.ú.  Strakonice  na dobu určitou 1 rok od 1.8.2009 do 31.10.2010.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce. 
 
12) Pozemkový fond, územní pracoviště Písek, se sídlem O. Ševčíka 1943, Písek – smlouva o dílo 
na vypracování geometrického plánu 
Usnesení č. 3446/2009 (111/13b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo mezi Pozemkovým fondem ČR, územním pracovištěm Písek, se sídlem O. 
Ševčíka 1943, Písek a městem Strakonice, na straně jedné a Geodetickou kanceláří: Jan Kalvík, 
Budovcova 2530, Písek, na straně druhé, kdy předmětem díla je rozdělení pozemku p.č. 462 v             
k.ú. Strakonice za cenu stanovenou podle  sazeb ceníku geodetických prací, t.j do výše 6.000,-Kč           
+ DPH (podíl města do výše 3.000,-Kč + DPH). 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 
2. MěKS - zadání veřejné zakázky na dodávku a montáž protipožárních dveří pro MDK 
Strakonice 
Usnesení č. 3447/2009 (111/1) 
Rada města po projednání 
I.Schvaluje 
zadání veřejné zakázky na dodávku a montáž protipožárních dveří pro MDK Strakonice 
II. Schvaluje 
složení hodnotící komise veřejné zakázky na dodávku a montáž protipožárních dveří pro MDK 
Strakonice : 
1. Eva Dresslerová- ředitelka MěKS Strakonice 
2. PhDr. Ivana Říhová- místostarostka MěÚ Strakonice 
3. Ing. Jana Narovcová- vedoucí majetkového odboru MěÚ Strakonice 
4. Ing. Jiří Němec, Bezpečnost práce a požární ochrana Písek 
5. Ing. arch. David Andrlík- architekt města Strakonice 
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náhradníci: 
1.   Ing. Pavel Pavel 
2.   Ing. Miloš Haiser 
III. Schvaluje 
firmy pro zadání veřejné zakázky na dodávku a montáž protipožárních dveří pro MDK Strakonice: 

1. JH CB, s.r.o., Rudolfovská tř. 465/107, 370 01  České Budějovice 4  
2. FENZA PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMYs.r.o.,Chelčického11a,370 01 České Budějovice 
3. DŘEVAŘSKÉ - ŽÁK, Raisova 1004, 386 01 Strakonice 
4. MONTKOV, spol. s r.o., Malé Výkleky 26, 533 16 Vápno 
5. Alexej Novotný - ALEX, Karpatská 1, 101 00 Praha 10 

 
3. Pověření výkonem opatrovnictví 
Usnesení č. 3448/2009 (111/4) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
usnesení Okresního soudu ve Strakonicích o ustanovení opatrovníkem Město Strakonice ve věci 
úplného zbavení způsobilosti  k právním úkonům pana Petra Novotného, Strakonice. 
II. Pověřuje 
slečnu  Hanu Kazdovou, Blatná a v případě její nepřítomnosti slečnu  Evu Křivancovou, Mečichov,  
výkonem opatrovnické funkce panu Petrovi Novotnému, Strakonice. 
 
4. Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace na projekt „Tradiční pozvání do Strakonic“ 
Usnesení č. 3449/2009 (111/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace v rámci Grantového programu GP Podpora 
živé kultury, na projekt s názvem „Tradiční pozvání do Strakonic“, mezi městem Strakonice, Velké 
náměstí 2, 386 21 Strakonice - příjemcem dotace a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 
370 76 České Budějovice - poskytovatelem dotace. Výše dotace je 50.000,- Kč. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
5. Finanční příspěvek na sportovní činnost žactva a dorostu – SK Strakonice 1908, o. s.  
Usnesení č. 3450/2009 (111/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 47.600,- Kč SK Strakonice 1908, o. s., na sportovní 
činnost žactva a dorostu v roce 2009 za podmínky, že finanční prostředky budou převedeny na 
samostatný účet mládeže 
  
6. Zápis z 6. jednání komise pro sport 
Usnesení č. 3451/2009 (111/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 6. jednání komise pro sport ze dne 28. 7. 2009. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce SDH Strakonice I. na uspořádání hasičské soutěže v požárním sportu O pohár 
starosty města Strakonic pod Hvězdou dne 5. 9. 2009.  

 
7. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 
Usnesení č. 3452/2009 (111/9) 
Rada města po projednání 
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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) 2. října 2009 – Prodloužená - reprodukovaná hudba – pořádá Taneční škola Dana Kohoutová, 
Lesní 396, 386 01 Strakonice v MěKS Strakonice od 22,00 hodin do 23,30 hodin.   
b) 23. října 2009 – Prodloužená – reprodukovaná hudba – pořádá Taneční škola Dana Kohoutová, 
Lesní 396, 386 01 Strakonice v MěKS Strakonice od 22,00 hodin do 23,30 hodin. 
c) 13. listopadu 2009 – Věneček – živá hudba – pořádá Taneční škola Dana Kohoutová, Lesní 396, 
386 01 Strakonice v MěKS Strakonice od 22,00 hodin do 23,00 hodin. 
d) 14. listopadu 2009 – Věneček – živá hudba – pořádá Taneční škola Dana Kohoutová, Lesní 396, 
386 01 Strakonice v MěKS Strakonice od 22,00 hodin do 23,00 hodin.  
 
8. Finanční příspěvek –  Shotokan Karate-Do International Federation CZ, o. s. 
Usnesení č. 3453/2009 (111/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové 
sportovní a volnočasové akce  Shotokanu Karate-Do International Federation CZ, o. s., na uspořádání 
semináře karate s japonskými mistry ve Sportovní hale ve Strakonicích ve dnech 1. a 2. 8. 2009.   
 
9. Smlouva o poskytnutí podlicence a systémové podpoře 
Usnesení č. 3454/2009 (111/12) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o poskytnutí podlicence softwarového produktu Helios Orange a systémové 
podpoře se společností NTS Computer, a. s. pro zavedení pokladního prodeje a vedení skladové 
evidence v Městském informačním centru ve Strakonicích s tím, že celková cena za podlicenci a 
služby spojené s jejím zavedením činí celkem 86 365,- Kč včetně DPH. Roční paušální poplatek za 
systémovou podporu je 12 975,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění.  
 
10. TS – bytové záležitosti 
1.Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 3455/2009 (111/8) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.8.2009 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Žižkové Radce, Strakonice, č.b. 15 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie 
v nástavbě domu. 
II.Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 31.8.2009, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
k Okresnímu soudu ve Strakonicích.  
 
2. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 3456/2009 (111/8) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.8.2009 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu  
na byt – nájem doba určitá Náhlíkové Janě, Strakonice, č.b. 6 o velikosti 1+2 s příslušenstvím, I. 
kategorie ve 4. podlaží domu. 
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II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 31.8.2009, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
3. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 3457/2009 (111/8) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 14.9.2009 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Kloučkové Petře, bytem Zahradní 809/I, Strakonice, č.b. 008 o velikosti 1+1 
s příslušenstvím, I kategorie ve 4. podlaží domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 14.9.2009, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
4. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 3458/2009 (111/8) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 14.9.2009 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Bezuchové Lucii, Strakonice, č.b. 011 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I kategorie 
ve 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 14.9.2009, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
5. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 3459/2009 (111/8) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 14.9.2009 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu  
na byt – nájem doba určitá Kunové Petře, Strakonice, č.b. 009 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I 
kategorie ve 2. podlaží domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 14.9.2009, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
6. Revokace usnesení RM , výpověď z nájmu bytu – nájem doba neurčitá  
Usnesení č. 3460/2009 (111/8) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
Revokovat rozhodnutí RM z 3.12.2008 usnesení č. 2640/2008(84/12) o výpovědi z nájmu bytu (Josef 
Strašil, Strakonice) 
II. Ukládá 
Společnosti TS Strakonice s.r.o. ponechat v platnosti jako výlučného nájemce p. Josefa Strašila. 
 
11. Projekt „Strakonice - sběrný dvůr a překladiště odpadů“- pověření k jednání se SFŽP ČR  
Usnesení č. 3461/2009 (111/10) 
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
místostarostu města Ing. Pavla Pavla jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti 
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s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Strakonice - sběrný dvůr a překladiště odpadů“ 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. 
 
12. Uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo o poskytování úklidových prací a služeb  
Usnesení č. 3462/2009 (111/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo o poskytování úklidových prací a služeb ze dne 
16.12.1999 mezi firmou Štěpán Račák, Šmidingerova 579, 386 01 Strakonice, IČ 62521195 a městem 
Strakonice, jehož předmětem je úprava ceny za úklid po přestěhování odboru dopravy z budovy 
Krajského státního zastupitelství v Žižkově ulici do budovy města Strakonice v ulici Krále Jiřího 
z Poděbrad 772 od 1.9.2009 na celkovou cenu 57.034,-- Kč včetně DPH za každý kalendářní měsíc a 
přesný  sazebník sankcí za neplnění konkrétních prací specifikovaných v příloze č. 1 základní 
smlouvy. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 9 smlouvy o dílo v předloženém znění.  
 
13. MěÚSS –ubytování v AD 
Usnesení č. 3463/2009 (111/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
a) s ubytováním v Azylovém domě paní Miloslavy Němcové v období od 10.7.2009 do 30.9.2009 
b) s ubytováním v Azylovém domě pana Milana Kurka v období od 1.8.2009 do 31.10.2009  
II.  Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 10.7.2009 do 30.9.2009 (pí Němcová) a na dobu od 1.8.2009 do 31.10.2009 (p. Kurek) 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smluv o poskytnutí služby sociální prevence 
 
14. MěÚSS – prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 3464/2009 (111/16), (111/19) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Tomáše Tuška, paní Kateřiny Pohlotkové, paní 
Jany Zábranské, pana Davida Kříže, paní Anny Kallové, paní Petry Kunové na dobu určitou od 1.9. do 
31.10.2009 
II.  Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence  na dobu 
určitou  od 1.9. do 31.10.2009 
III.  Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence 
 
15. Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb  pro mateřské školy – pokračování 
projektu „Modernizaci hlasových služeb“   
Usnesení č. 3465/2009 (111/17) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smluv o poskytování telekomunikačních služeb pro zřizované organizace města 
Strakonice – MŠ Čtyřlístek, MŠ Lidická, MŠ a ZŠ Povážská, A.B. Svojsíka, MŠ U parku 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy smluv o poskytování telekomunikačních služeb 
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16. Integrovaný plán rozvoje města Strakonice – zápis ze 6. jednání Řídícího výboru IPRM 
Usnesení č. 3466/2009 (111/18) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis ze 6. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice ze dne 31. července 2009  
II. Schvaluje 
snížení počtu členů Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice z původního počtu 
9 členů na nový počet 7 členů 
III. Odvolává 
Ing. Luďka Hanáčka a Ing. Věru Fleischmannovou (zástupce zpracovatele IPRM – společnosti 
Deloitte Advisory, s.r.o., Praha) z funkce člena Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města 
Strakonice z důvodu ukončení spolupráce s firmou Deloitte Advisory, s.r.o., Praha, a to bez jmenování 
náhradních členů  
IV. Odvolává 
Ing. Karla Vlasáka z funkce člena Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice, a to 
v souvislosti s jeho rezignací na funkci místostarosty města Strakonice a jeho pracovním vytížením 
mimo Strakonice 
V. Jmenuje 
místostarostu města Ing. Pavla Pavla do funkce člena Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje 
města Strakonice  
VI. Schvaluje 
navržené znění Výzvy č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) pro aktivitu 5.2b) – Regenerace 
bytových domů 
VII. Schvaluje 
vyhlášení Výzvy č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu rozvoje 
města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) pro aktivitu 5.2b) – Regenerace bytových domů 
s termínem vyhlášení 1.9.2009 a termínem ukončení příjmu žádostí do 30.10.2009 (výše alokace pro 
tuto výzvu činí 20 mil. Kč) 
VIII. Jmenuje 
výběrovou komisi projektů realizovaných v rámci IPRM Strakonice (jmenný seznam je v písemné 
podobě uložen na odboru rozvoje MěÚ Strakonice – u manažera IPRM Strakonice) 
 
17. Zahájení procesu Komunitního plánování sociálních služeb ve Strakonicích 
Usnesení č. 3467/2009 (111/20) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pořízením Komunitního plánu sociálních služeb ve Strakonicích v rámci projektu Komunitní plán 
sociálních služeb ORP Strakonice (předkladatel projektu: O.S. Chance in nature – local action group), 
za předpokladu, že se město Strakonice bude účastnit projektu jako partner bez finanční účasti.Za 
těchto podmínek rada města souhlasí s podáním žádosti předkladatelem projektu do Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
II. Pověřuje  
místostarostku města PhDr. Ivanu Říhovou další komunikací s předkladatel projektu. 
 
18. Záležitosti Měšťanského pivovaru a.s. (viz rozhodnutí RM ve funkci VH) 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys      PhDr. Ivana Říhová 

starosta        místostarostka                      
 
 


