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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 120. jednání Rady města Strakonice 

konaného 21. října 2009 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM :  
Ing. Pavel – místostarosta  
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové RM: Mgr. Parkosová, pí Žiláková, Ing. Vlasák, MUDr. Chod 
Ing.Tůma – tajemník  

 
Omluveni:   Ing. Vondrys – starosta 
  Mgr. Kotlíková - PR 
 
Program: 
 
1. Trvalá pamětní deska k projektu „Lávka u strakonického hradu – posílení provázanosti městských 
atraktivit“ 

          Usnesení č. 3663/2009   
2. Majetkové záležitosti        
                     Usnesení č. 3664/2009 - 3670/2009  
3. Dodatek č. 3 k Licenční smlouvě k ochranným známkám 

                        Usnesení č. 3671/2009   
4. Smlouvy – vazba Spisové služby E-spis na aplikace Vita, rozšíření o aplikace: Silniční úřad,  
Vodoprávní úřad a technická podpora 
                            Usnesení č. 3672/2009   
5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provozování dotřiďovací linky Vydlaby 
       Usnesení č. 3673/2009   
6. Dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci projektu „Mateřské školy Strakonice-regenerace zeleně“  

          Usnesení č. 3674/2009   
         
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
120. jednání Rady města Strakonice zahájil pan místostarosta Ing. Pavel Pavel v 19:15 v kanceláři 
starosty po skončení jednání zastupitelstva města. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Trvalá pamětní deska k projektu „Lávka u strakonického hradu – posílení provázanosti 
městských atraktivit“ 
Usnesení č. 3663/2009 (120/5) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s grafickým návrhem trvalé pamětní desky k realizovanému projektu „Lávka u strakonického hradu – 
posílení provázanosti městských atraktivit“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad, Prioritní osy 3 – Rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 3.1 – Rozvoj 
infrastruktury cestovního ruchu 
 
2. Majetkové záležitosti  
 
1) Hrad Strakonice – kuchyňská linka v reprezentačních prostorách  
Usnesení č. 3664/2009 (120/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Lenka Sokolová, Kuchyňské studio SYKORA, Volyňská 159,               
386 01 Strakonice, IČ 65012470, na dodávku a montáž kuchyňské linky, včetně elektrospotřebičů, 
v reprezentačních prostorách hradu Strakonice, za cenu 74.244,- Kč vč. DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
2) Cyklistická cesta VOLYŇKA – studie proveditelnosti, vyhledávací 
Usnesení č. 3665/2009 (120/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přímým zadáním zakázky Ing. Jaromíru Raisovi, České Budějovice za celkovou cenu díla 235.620,- 
Kč s DPH, termín plnění do 31.12.2009, přičemž Nadace Jihočeské cyklostezky poskytne finanční 
příspěvek ve výši 200.000,- Kč 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy. 
 
3) Helena Murgošová, Strakonice I, 1+1  o výměře bytu 37,10 m2, Štefan Kulina, Strakonice I, 
1+1 o výměře bytu 58,20 m2 - žádost o schválení dohody o výměně bytů  
Usnesení č. 3666/2009 (120/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
ve smyslu ust. § 715 oz. v platném znění s dohodou o výměně bytových jednotek nájemců: 
Helena Murgošová, b.j. 1+1, č.b. 03 a Štefan Kulina, b.j. 1+1, č.b. 04. 
II. Pověřuje 
starostu města podepsáním předmětných dohod a smluv týkajících se výměny bytových jednotek. 
 
4) Uvolněná startovací bytová jednotka 1+0 č.b. 012 v domě č.p. 205,  ul. Stavbařů, Strakonice  
Usnesení č. 3667/2009 (120/1) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 3402/2009 týkající se obsazení výše uvedené bytové jednotky paní Sarišskou a náhradnicí 
slečnou Zelinkovou. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu startovací bytové jednotky o velikosti 1+0 (29,80 m2), č.b. 012 v domě 
č.p. 205, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Šárkou Šeflovou, bytem Velký Bor. V případě odmítnutí 
bytové jednotky je stanovena náhradnice paní Vendula Jílková, Janovice nad Úhlavou . 
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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5) Uvolněná startovací bytová jednotka 1+1 č.b. 006 v domě č.p. 204, ul. Stavbařů, Strakonice  
Usnesení č. 3668/2009 (120/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu startovací bytové jednotky o velikosti 1+1 (56,20 m2), č.b. 006 v domě 
č.p. 204 , ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Lenkou Ježkovou, Přešťovice.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Uvolněná startovací bytová jednotka 1+1 č.b. 003 v domě č.p. 204,  ul. Stavbařů, Strakonice  
Usnesení č. 3669/2009 (120/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu startovací bytové jednotky o velikosti 1+1 (56,20 m2), č.b. 003 v domě 
č.p. 204 , ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Andreou Janusovou, Strakonice. V případě odmítnutí bytové 
jednotky č. 03/204 nebo 06/204 je stanovena náhradnice MUDr. Anna Chríbiková, Senec, SR.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
7) Uvolněná bytová jednotka 1+1 č. b. 001 v domě č.p. 593, ul. Petra Bezruče, Strakonice  
Usnesení č. 3670/2009 (120/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 1+1 (43,80 m2), č.b. 001 v domě                  
č.p. 593, ul. Petra Bezruče, Strakonice, s paní Annou Kloudovou, Strakonice.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
3. Dodatek č. 3 k Licenční smlouvě k ochranným známkám 
Usnesení č. 3671/2009 (120/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 3 k Licenční smlouvě k ochranným známkám uzavřené  dne 21.2.2005  mezi 
městem Strakonice a  Měšťanským pivovarem Strakonice, a.s. Podskalská 324, Strakonice, IČO 
26068273 v předloženém znění. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku. 
 
4. Smlouvy – vazba Spisové služby E-spis na aplikace Vita, rozšíření o aplikace: Silniční úřad,  
Vodoprávní úřad a technická podpora 
Usnesení č. 3672/2009 (120/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
Smlouvu  o převodu a využití práv a kupní smlouva na koupi licencí aplikací Vita Silniční úřad, 
Vodoprávní řízení,  propojení Vita  do spisové služby E-spis za cenu 132.946,-Kč a  Smlouvu o 
technická podpoře k software Vita  za cenu  5% čtvrtletně z ceny aplikací a propojení tj. 6.647,-Kč 
čtvrtletně. Veškeré ceny jsou s DPH. Sleva na pořízení aplikací a vazby činí 30% z ceníkové ceny. 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem smluv  
1. Smlouva  o převodu a využití práv a kupní smlouva číslo PP17/09 na Vita aplikace a propojení Vita 
aplikací do spisové služby E-spis. 
2. Smlouva o dílo číslo TP16/09 technická podpora k software Vita.   
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5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provozování dotřiďovací linky Vydlaby 
Usnesení č. 3673/2009 (120/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
S uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o provozování dotřiďovací linky Vydlaby, kterým se stanovuje, 
že návrh zjednané ceny za třídění papíru a plastu schvaluje valná hromada společnosti ODPADY 
PÍSEK s.r.o. , na základě výsledků hospodaření a účinnost sjednané ceny je podmíněno projednáním 
RM Písek a Strakonice.   
II. Pověřuje  
Starostu podpisem předmětného dodatku 
III. Bere na vědomí 
Cena za dotřídění papíru na dotřiďovací lince bude snížena z 1400 Kč/t na 1000 Kč/t.  
 
6. Dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci projektu „Mateřské školy Strakonice-regenerace 
zeleně“  
Usnesení č. 3674/2009 (120/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podpisem dodatku č. 1 , smlouvy o dílo na realizaci projektu  „Mateřské školy Strakonice-regenerace 
zeleně“,  jejíž uzavření bylo schváleno Radou města dne 26.8. 2009 pod číslem usnesení 3521/2009. 
Dodatkem smlouvy se mění termín realizace zakázky z 30.11. 2009 na 31. 5. 2010. 
II Pověřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem předmětného dodatku č. 1 se zhotovitelem díla Ing. 
Hanou Bušinovou, Protivín. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel                               PhDr. Ivana Říhová  
  místostarosta             místostarostka
                                      
 


