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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 113. jednání Rady města Strakonice 

konaného 2. září 2009 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     4 členů RM :  
                          Ing. Vondrys – starosta  

Ing. Pavel – místostarosta  
členové RM: Mgr. Parkosová, pí Žiláková  
Ing.Tůma – tajemník,  
Mgr. Kotlíková - PR 

 
Omluveni:   PhDr. Říhová – místostarostka, MUDr. Chod, Ing. Vlasák   
 
Program: 
 
1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o obstarání věci ze dne 10. 9. 2008 týkající se provozování útulku pro 
nalezené a opuštěné psy na území měst Strakonice a Písek. 

            Usnesení č. 3524/2009 
2. Dodatek č. 3 k Dohodě měst Písek a Strakonice, o společném postupu v oblasti odpadového 
hospodářství uzavřené dne 21.5.2002 a ve znění Dodatku č. 1 a 2 – dále jen Dohoda (doplnění systému 
společného skládkování komunálního odpadu – vybudování překladiště komunálního odpadu 

            Usnesení č. 3525/2009 
3. Rozpočtová opatření č. 73 - 75 

            Usnesení č. 3526/2009 
4. MěÚSS - schválení uzavření smlouvy o příspěvku za umístění občana v domově pro seniory             
                    Usnesení č. 3527/2009 
5. Zdaňování a vyúčtování služeb u nájemních smluv u nemovitostí v majetku města 

            Usnesení č. 3528/2009             
6. Majetkové záležitosti 
                     Usnesení č. 3529/2009 – 3531/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
113. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:40 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. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o obstarání věci ze dne 10. 9. 2008 týkající se provozování útulku pro 
nalezené  a opuštěné psy na území měst Strakonice a Písek. 
Usnesení č. 3524/2009 (113/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o obstarání věci ze dne 10. 9. 2008 týkající se provozování útulku pro 
nalezené a opuštěné psy na území měst Strakonice a Písek. Dodatek se týká sazby za štěňata narozená 
v útulku. 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem dodatku č.1 smlouvy o obstarání věci. 
 
2. Dodatek č. 3 k Dohodě měst Písek a Strakonice, o společném postupu v oblasti odpadového 
hospodářství uzavřené dne 21.5.2002 a ve znění Dodatku č. 1 a 2 – dále jen Dohoda (doplnění 
systému společného  skládkování komunálního odpadu – vybudování překladiště komunálního 
odpadu 
Usnesení č. 3525/2009 (113/3) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
ke schválení Dodatek č. 3  k Dohodě měst Písek a Strakonice, o společném postupu v oblasti 
odpadového hospodářství uzavřené dne 21.5.2002, jehož předmětem je stanovení postupu při 
vybudování překladiště komunálního odpadu na území města Strakonice a způsob kompenzace ve 
vazbě na přepravní náklady. 
II. Ukládá  
Odboru životního prostředí předložit materiál na nejbližší jednání ZM 
 
3 Rozpočtová opatření č. 73 - 75 
Usnesení č. 3526/2009 (113/6) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 73  ve výši  200 000,- Kč  
Zvýšení finančních prostředků na údržbu zeleně ve městě – provedení bezpečnostních řezů a kácení 
proschlých a nebezpečných stromů v areálu cyklostezky Podskalí. 
Rozpočtové opatření bude kryto z dotací od obcí. 
RO  č. 74  ve výši  80 000,- Kč  
Zvýšení finančních prostředků na údržbu zeleně ve městě – provedení seče zarostlých pozemků 
v areálu ostrova na Podskalí. Rozpočtové opatření bude kryto z dotací od obcí. 
II.  Doporu čuje ZM  
schválit 
RO  č. 75 ve výši  12 300 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru na akce: 
        400 000,- Kč „Cyklotrasa od lávky u strakonického hradu po mutěnický jez“ – sanace  
                     podloží na cyklotrase 
     2 700 000,- Kč „Lávka u strakonického hradu“ – dofinancování akce – úprava  
                              technického řešení stavby – lanové závěsy 
     1 350 000,- Kč oprava lávky na sídlišti Mlýnská – náhon – havarijní stav lávky 
        750 000,- Kč „Žižkova ul – stavební úpravy“ – sanace podloží 
        700 000,- Kč „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – II. etapa“ –  
                 dofinancování projektu 

500 000,- Kč vybudování nových zastávek BUS v lokalitách ulic Husova, Katovická,  U sv. 
Markéty 

        600 000,- Kč „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III. etapa“ –   
vypracování projektu v návaznosti na II. etapu             

 
700 000,- Kč „Bezpečné a bezbariérové město Strakonice – III. etapa“ – včetně osvětlení 

přechodů – podíl města při získání dotace ze SFDI 
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  1 000 000,- Kč komunikace – projekty 
  1 000 000,- Kč komunikace – investice 
     300 000,- Kč komunikace – opravy 
     600 000,- Kč chodníky – investice 
     300 000,- Kč chodníky – projekty 
     150 000,- Kč veřejné osvětlení – investice 
     250 000,- Kč veřejné osvětlení – opravy 
     200 000,- Kč revitalizace sídlišť – sídliště Mír a ul. Čelakovského   

  700 000,- Kč „Most na Ostrov“ – dofinancování projektu mostu mezi ulicí Tržní a ul. Na 
Ostrově 

100 000,- Kč podíl města na náklady spojené s připojením nového odběrného místa 
k distribuční soustavě E.ON – bytový dům Tovární č.p. 220, Strakonice 

Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akcí, které nebudou v roce 2009 realizovány v plném 
rozsahu nebo při jejich realizaci dojde k úspoře fin. prostředků oproti schválenému rozpočtu 
    10 000 000,- Kč „Úpravna vody Hajská“  
      2 300 000,- Kč výkupy pozemků  
III.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 73 - 74  provést, rozpočtové opatření č. 75 předložit ke 
schválení na nejbližším zasedání ZM. 
 
4 MěÚSS - schválení uzavření smlouvy o příspěvku za umístění občana v domově pro seniory 
Usnesení č. 3527/2009 (113/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření smlouvy mezi městem Strakonice a městem Terezín, o příspěvku  za umístění občana 
v domově pro seniory pí. Anny Pavlíčkové, Nové Kopisty do Domova pro seniory Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o příspěvku za umístění občana.    
 
5. Zdaňování a vyúčtování služeb u nájemních smluv u nemovitostí v majetku města 
Usnesení č. 3528/2009 (113/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, aby u zdaňování a vyúčtování služeb u nájemních smluv u nemovitostí v majetku města bylo 
postupováno takto: 
rozdělit platby nájemců na nájem městu a úhradu služeb na příspěvkové organizace.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru zajistit realizaci tohoto usnesení. 
          
6. Majetkové záležitosti 
 
1) Vladimír Havlík, Strakonice – žádost o zrušení neuplatnění inflace pro rok 2009   
Usnesení č. 3529/2009 (113/5) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s ohledem na okolnosti se zrušením uplatnění inflačního koeficientu v roce 2009  u pana Vladimíra 
Havlíka, Strakonice, týkající se nájemní smlouvy, uzavřené s Městem Strakonice, za účelem umístění 
novinového stánku na pozemku p.č. 1332 v k.ú. Strakonice.  
 
1) Vyhodnocení nabídek podaných na veřejnou zakázku malého rozsahu v souvislosti s výběrem 
dodavatele stavby: „Parkovací stání ulice Kosmonautů, Strakonice“ 
Usnesení č. 3530/2009 (113/5a) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s vyhodnocením nabídek podaných na veřejnou zakázku malého rozsahu v souvislosti s výběrem 
dodavatele stavby: „Parkovací stání ulice Kosmonautů, Strakonice“. Nejvýhodnější nabídka je od 
firmy COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, závod Jih, provoz Tábor, Chýnovská 851, 391 11 
Planá nad Lužnicí, IČ 26177005, za cenu díla 859.621,38,- Kč včetně DPH., termín realizace 
předmětu díla do 10.10.2009. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo. 
III. Pov ěřuje 
Ing. Pavla Pavla jako garanta stavby „Parkovací stání ulice Kosmonautů, Strakonice“. 
 
2)  ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace 
Usnesení č. 3531/2009 (113/5a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
protokol o jednání hodnotící komise č. 2 v souvislosti s veřejnou zakázkou na zhotovitele stavby: „ÚV 
Hajská – rekonstrukce a modernizace“ 
II. Souhlasí 
v návaznosti na usnesení RM č. 3392/2009 (110/1) a dále usnesení RM č. 3443/2009 (111/13b) 
s vyhodnocením výběrového řízení dle § 80 zákona č. 137/2006 Sb., v souvislosti s výběrem 
zhotovitele stavby: „Rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská“. Nejvýhodnější nabídku podala 
společnost: „Sdružení firem ALDAST, spol. s.r.o., a ZNAKON, a.s., 5 května 149, 386 01 Strakonice 
s nabídkovou cenou ve výši 59.974.000,- Kč bez DPH ( 71.369.060,- Kč včetně DPH ). 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo, přičemž smlouva bude obsahovat ustanovení, že 
dílo bude zahájeno po písemné výzvě města Strakonice v návaznosti na přiznání dotace. 
 
 

 

 
 

 
 
Ing. Pavel Vondrys                                      Ing. Pavel Pavel 
       starosta                                     místostarosta 
 
 


