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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 126. jednání Rady města Strakonice 

konaného 9. prosince 2009 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     4 členové RM :  
Ing. Pavel – místostarosta  
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové RM: Mgr. Parkosová, pí Žiláková, Ing. Vlasák  
Ing.Tůma – tajemník  
PhDr. Kotlíková - PR 
 
Miroslava Havrdová - zapisovatelka 
 

Omluveni:  Ing. Vondrys – starosta  
  MUDr. Chod, Ing. Vlasák 
Program: 
 
1. Změna sazby DPH 
                     Usnesení č. 3828/2009 
2. MěÚSS:  A/ Souhlas s přijetím daru 
                     Usnesení č. 3829/2009 
  B/ Prodloužení ubytování v AD 
                     Usnesení č. 3830/2009 
4. Zpětvzetí žaloby o bezplatné odstranění vad díla 

            Usnesení č. 3831/2009 
5. Informační systém o platech 
                     Usnesení č. 3832/2009 
6. Přidělení bytu v DPS Rybniční 1283,  Strakonice   
                     Usnesení č. 3833/2009 
7. Smlouva o provedení ohňostroje – Milan Skála 
                     Usnesení č. 3834/2009 
8.  Zápis z 5. a 6. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch   

            Usnesení č. 3835/2009 
9. Dodatek č. 162/2009/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2009 
                     Usnesení č. 3836/2009 
10. Dodatek č.2 smlouvy o dílo na realizaci projektu „Mateřské školy Strakonice-regenerace zeleně“  

            Usnesení č. 3837/2009 
11. Stanovení odměn ředitelům řízených organizací za II. pololetí 2009 

            Usnesení č. 3838/2009 
12. Majetkové záležitosti 
                              Usnesení č. 3839/2009 –  č. 3857/2009 
 

                       
 
 
Zahájení:  
126. jednání Rady města Strakonice zahájil pan místostarosta Ing. Pavel Pavel v 15:36 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. Změna sazby DPH 
Usnesení č. 3828/2009 (126/1)  
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
Usnesení rady města č.3630/2009 ze dne 7.10.2009. 
II. Rozhodla 
pronajímat zábradlí, sloupy veřejného osvětlení apod. ve vlastnictví města Strakonice žadatelům pro 
umístění reklamních zařízení, jejichž umístění nepodléhá režimu obecně závazné vyhlášky města 
Strakonice o místních poplatcích. Nájemné činí 20,- Kč plus základní sazba DPH za každý i započatý 
m2 plochy reklamního zařízení a každý i započatý den užívání předmětu nájmu (celková doba nájmu 
může činit nejvýše 29 dnů). Smlouva o nájmu bude uzavírána ústně. Nájemné bude v plné výši 
uhrazeno před započetím užívání předmětu nájmu. 
Uzavření této nájemní smlouvy nenahrazuje příslušné povolení MěÚ – odboru dopravy. 
III. Pov ěřuje  
příslušné zaměstnance města Strakonice zařazené do MěÚ - odboru dopravy uzavíráním ústních 
nájemních smluv dle bodu II. 
 
3. MěÚSS:   
A/ Souhlas s přijetím daru 
Usnesení č. 3829/2009 (126/3)   
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 firmy Znakon,a.s. Sousedovice, IČ 26018055  na termosy pro teplé 
nápoje, nerez konvice pro uživatele v DS hodnotě 5.000,- Kč. 
II. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů od firmy  Technické služby Strakonice s.r.o. ve výši 5.000,- Kč na 
vánoční dárky klientům Denního stacionáře pro tělesně postižené děti, mládeže a dospělé Ellerova. 
III. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů od Obce Řepice, IČ 00667820 ve výši 4.000,- Kč na rekondiční pobyt 
klientů Denního stacionáře pro tělesně postižené děti, mládeže a dospělé Ellerova. 
IV. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů od Jana Babky, Strakonice  IČ 87096013 ve výši 1.000,- Kč na vánoční 
dárky klietům Denního stacionáře pro tělesně postižené děti, mládeže a dospělé Ellerova. 
V. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů od firmy  Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. Podskalská 324, IČ 
26068273. Předmětem daru je 440 ks piva Švanda pro klienty Domovů pro seniory Lidická a Rybniční 
k Vánocům a Novému roku ve výši 3.047,- Kč.  
VI. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do majetku organizace.  
   
B/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 3830/2009 (126/5)   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Milana Kurka, paní Kateřiny Pohlotkové, paní Jany 
Zábranské, pana Davida Kříže, paní Anny Kallové, paní Petry Kunové, paní Gabriely Grundzové na 
dobu určitou od 1.1. do 28.2.2010. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence  na dobu 
určitou  od 1.1. do 28.2.2010. 
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III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
4. Zpětvzetí žaloby o bezplatném odstranění vad díla 
Usnesení č. 3831/2009 (126/4)   
I. Bere na vědomí 
informaci o průběhu jednání sporu. 
II. Souhlasí 
se zpětvzetím žaloby o bezplatném odstranění vad díla vedené pod č.j. 6 C 270/2007 proti Fr. 
Koubovi, IČ 10312145, Strakonice čp. 32. 
 
5. Informační systém o platech 
Usnesení č. 3832/2009 (126/6)   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se změnou  usnesení  č. 1625/2003 ze dne 17.12.2003 v tom smyslu, že od 1.1.2010  bude město 
Strakonice poskytovat do Informačního systému o platech údaje ve své vlastní působnosti v plném 
znění, tj. v rozsahu a členění dle Nařízení vlády č. 289/2002 Sb., v platném znění. 
 
6. Přidělení bytu v DPS Rybniční 1283,  Strakonice   
Usnesení č. 3833/2009 (126/8)   
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 3701/2009, bod III. ze dne 4.11.2009 
II. Souhlasí  
s přidělením bytu o velikosti 1+0, číslo A43 v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, 
Strakonice panu Miroslavovi Polenovi, Strakonice. 
III. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválené usnesení. 
 
7. Smlouva o provedení ohňostroje – Milan Skála 
Usnesení č. 3834/2009 (126/9)   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o provedení ohňostroje s panem Milanem Skálou, Volyně, na realizaci 
novoročního ohňostroje dne 1. 1. 2010 za smluvní cenu Kč 100 000,-- (vč. DPH). 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
8. Zápis z 5. a 6. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch   
Usnesení č. 3835/2009 (126/10)   
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 5.  jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 22. září 2009. 
II. Bere na vědomí 
zápis z  6. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 26. listopadu 2009. 
III. Souhlasí 
s realizací výtvarné soutěže a výstavy na téma „Strakonice za 50 let“ v roce 2010. 
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 10 000,-  hudební skupině Bonton Strakonice na vydání CD a 
s užitím znaku města Strakonice na titulní straně vydaného CD.   
V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč  8 000,- Domu dětí a mládeže Strakonice na  přípravu  tvůrčích 
dílen a Mikulášské nadílky.  
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VI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku z recipročního fondu ve výši Kč  50 000,-  VOŠ a SPŠ Strakonice na vydání 
almanachu k 50. výročí založení školy a s užitím znaku města Strakonice na tiskovinách vydaných u 
příležitosti oslav.  
VII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvků za významné úspěchy v oblasti kultury v roce 2009  ve výši Kč 20 000,- 
DDM Strakonice - taneční kroužek break dance ILLKNEES, Kč 2 000,- ZUŠ Strakonice, Kč  
2 000,- RM Dance Radka, Kč 1 000,- Mažoretkám Otavanky  a Kč 5 000,- Taneční skupině Rozálie 
Strakonice.  
VIII. Rozhodla  
o přímém zadání předtiskových prací a grafického zpracování publikace fotografií města Strakonice 
panu Petru Kolářovi, Trhová 106, Horažďovice. 
IX. Souhlasí  
s prezentací města Strakonice na veletrhu Regiontour Brno  14. – 17.1. 2010 a Holiday World Praha 4. 
– 7. 2. 2010.  
 
9. Dodatek č. 162/2009/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 
Usnesení č. 3836/2009 (126/11)   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 162/2009/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009, na akci s názvem „Bezpečné a bezbariérové město 
Strakonice – III. etapa“ – ISPROFOND 5317510021 a na akci „Cyklostezka Strakonice - Hajská – 
Sedlíkovice“ – ISPROFOND 5318510024, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 
Strakonice a Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9. Výše 
poskytnutých finančních prostředků je 9.105.000,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
10. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci projektu „Mateřské školy Strakonice-regenerace 
zeleně“  
Usnesení č. 3837/2009 (126/12)   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podpisem dodatku č. 2 , 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 způsob fakturace za provedené dílo.  
II. Pověřuje  
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem předmětného dodatku č. 2 se zhotovitelem díla Ing. 
Hanou Bušinovou, Protivín. 
 
11. Stanovení odměn ředitelům řízených organizací za II. pololetí 2009 
Usnesení č. 3838/2009   
Rada města po projednání 
v souladu s §134 zák. č. 262/2006 Zák. práce za splnění mimořádných úkolů v II. pololetí r. 2009 
I. Stanovuje 
odměnu ředitelům řízených organizací za II. pololetí r. 2009, jejíž výše je v písemné podobě uložena 
na personálním oddělení MěÚ. 
 
12. Majetkové záležitosti 
 
1) Uvolněná bytová jednotka 3+1 č. b. 077 v domě č. p. 87, ul. Na Ohradě, Strakonice  
Usnesení č. 3839/2009 (126/7)   
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 3+1 (77,00 m2), č. b. 077 v domě č. p. 87, 
ul. Na Ohradě, Strakonice, s manželi Štěpánem a Ditou Lašákovými, Strakonice.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
2)Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice 
Usnesení č. 3840/2009 (126/7)   
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu o veřejnou zakázku k podání nabídky v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných 
zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených usnesením Rady města Strakonice č. 912/2006 
ze dne 11.10.2006, na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice za podmínek a v rozsahu 
uvedeném ve výzvě, těmto zájemcům: 
 1. Ing. Zdeněk Kadlec, Katovice 
 2. JIPEX Jiří Pexidr, Protivín 
 3. Ing. Luděk Saxl, Volyně 
 4. Jaroslav Kuberna, Strakonice 
 5. Josef Berger, Volyně 
 6. Petr Rokyta, Strakonice 
 7. Ladislav Minařík, Strakonice 
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice.  
II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:  
 1. člen Ing. Pavel Vondrys 
 2. člen Ing. Roman Nejdl 
 3. člen Ing. Jaroslav Brůžek  
 4. člen Ing. Jana Narovcová 
 5. člen Eliška Kučerová 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
 1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
 2. náhradník Ing. Anna Sekyrová 
 3. náhradník Ing. Jan Tůma 
 4. náhradník Ing. Ondřej Feit 
 5. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
III. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání nabídky.  
 
3)Výběrové řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice 
Usnesení č. 3841/2009 (126/7)   
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu o veřejnou zakázku k podání nabídky v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných 
zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených usnesením Rady města Strakonice č. 912/2006 
ze dne 11.10.2006, na provádění těžby a přibližování dřeva  v lesích města Strakonice za podmínek a 
v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto zájemcům: 
 1. Ing. Zdeněk Kadlec, Katovice 
 2. JIPEX Jiří Pexidr, Protivín 
 3. Ing. Luděk Saxl, Volyně 
 4. Jaroslav Kuberna, Strakonice 
 5. Josef Berger, Volyně 
 6. Petr Bednařík, Strakonice 
 7. Richard Kubíček, Strakonice 
 8. Milan Hradecký, Volenice 
 9. CHANA – DW s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec 
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včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice.  
II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:  
 1. člen Ing. Pavel Vondrys 
 2. člen Ing. Roman Nejdl 
 3. člen Ing. Jaroslav Brůžek  
 4. člen Ing. Jana Narovcová 
 5. člen Eliška Kučerová 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
 1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
 2. náhradník Ing. Anna Sekyrová 
 3. náhradník Ing. Jan Tůma 
 4. náhradník Ing. Ondřej Feit 
 5. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
III. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání nabídky.  
 
4) Žádost o souhlas s výměnou oken a zateplení střechy v domě č. p. 593, ul. Petra Bezruče, 
Strakonice  
Usnesení č. 3842/2009 (126/7)   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s výměnou oken a zateplením střechy v domě čp. 593, ul. P. Bezruče, Strakonice, přičemž v majetku 
města Strakonice se jedná o 4 bytové jednotky z 9 bytů s předpokládanými celkovými náklady na 
rekonstrukci celého domu ve výši cca 1.500.000,- Kč dle předběžného rozpočtu, tzn. cca 167.000,- Kč 
na bytovou jednotku. Celkové náklady spojené s rekonstrukcemi budou hrazeny: fond oprav 300.000,- 
Kč, dotace 700.000,- Kč, úvěr: 500.000,- Kč, fond oprav se nezvýší. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem plné moci při zastupování města Strakonice při vyřizování dotací Zelená 
úsporám pro pana Miroslava Kopence, Strakonice, r. č. 670531/1690. 
 
6) Žádost Odborové organizace  ČZ a.s.  
Usnesení č. 3843/2009 (126/7)   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s prodloužením dohody o bezplatném užívání klubovny v Domě kultury Strakonice pro činnost Klubu 
důchodců při odborové organizaci OS KOVO ČZ a.s. na dobu jednoho roku. 
 
7) Ukončení nájemních smluv  
Usnesení č. 3844/2009 (126/7)   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
a) s ukončením nájemní smlouvy uzavřené dne 20.12.2006 mezi městem a MVDr. Lenkou Duškovou, 
Strakonice na pronájem garáže v budově bez čp. na poz. p.č. 3272 v k.ú. Strakonice (protější tribuna 
Křemelka)  a sice dohodou ke dni 31.12.2009. 
b) s ukončením nájemní smlouvy uzavřené dne 1.12.2006  mezi městem a paní Antonií Peškovou, 
Strakonice na pronájem garáže v budově bez čp. na poz. p.č. 3272 v k.ú. Strakonice (protější tribuna 
Křemelka)  a sice dohodou ke dni 31.12.2009. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných dohod.  
 
8) Sdružení zdravotně postižených OV  Strakonice – dodatek k nájemní smlouvě 
Usnesení č. 3845/2009 (126/7)   
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostorů č. 94-004 ze dne 24.10.1994 uzavřené 
mezi městem Strakonice a Sdružením zdravotně postižených OV Strakonice, jehož předmětem bude 
stanovení způsobu úhrady záloh a vyúčtování za služby spojené s nájmem uvedených prostorů, 
nájemce bude pronajímateli hradit 4x ročně zálohy na služby (vodu, topení) a pronajímatel bude 1x 
ročně provádět vyúčtování nákladů na služby v pronajatém prostoru.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
9) Uzavření dodatků k nájemním smlouvám  
Usnesení č. 3846/2009 (126/7)   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám s nájemci nebytových prostorů v objektu Na Ostrově ve 
Strakonicích (původně ve smlouvách uváděno čp. 131), jehož předmětem bude změna čísla popisného 
objektu, v němž se nachází předmět nájmu – nově bude předmět nájmu u jednotlivých nájemců 
specifikován jako nebytový prostor v objektu čp. 1415 na poz. st.p.č. 389/2 v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice, ulice Na Ostrově.   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných  dodatků.  
 
10) Informace – vyřazení majetku v org. Šmidingerova knihovna Strakonice  
Usnesení č. 3847/2009 (126/7)   
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci, týkající se odcizení majetku ve Šmidingerově knihovně Strakonice a způsobu řešení celé 
situace. 
 
11) Žádost o vypracování dodatku č. 1 k dohodě o uložení inženýrských sítí do pozemků 
v majetku města Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou stavby „Strakonice, Raisova – 
rozšíření NN“ 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katov ická 175,  
386 01 Strakonice – projektová kancelář elektro.  
Usnesení č. 3848/2009 (126/7)   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vypracováním dodatku č. 1 k dohodě o uložení inženýrských sítí č. 09 – 443 v souvislosti s přípravou 
a realizací stavby „Strakonice, Raisova – rozšíření NN“ s rozšířením o uložení do  pozemku v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 770/11 v k.ú. Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 k dohodě o uložení inženýrských sítí a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
12) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 1302/3 a 1305/1 vše v  k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti 
s vybudováním vodovodní, kanalizační dešťové a kanalizační splaškové přípojky pro 
novostavbu rodinného domu na pozemku  p.č. dle KN 866/13 v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
Žadatel: Pavel a Jitka Svobodovi, Strakonice 
Usnesení č. 3849/2009 (126/7)   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením vodovodní, kanalizační dešťové a kanalizační splaškové přípojky do pozemků v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 1302/3 a 1305/1 vše  v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti 
s novostavbou rodinného domu na pozemku  p.č. dle KN 866/13 v k.ú. Dražejov u Strakonic, dle 
sazebníku.          
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II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
13) Žádost o povolení uložit kabel NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
1286/8 v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou „Strakonice – Baarova – parc. č. 764/2 - kNN“.  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Písecká 283,  
386 01 Strakonice – projektová kancelář elektro.  
Usnesení č. 3850/2009 (126/7)   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN včetně uzemnění do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1286/8 
v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Baarova – parc. č. 764/2 - kNN“.  
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení na akci: „Strakonice – Baarova – parc. č. 764/2 - kNN“, dle sazebníku. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení na akci: 
„Strakonice – Baarova – parc. č. 764/2 - kNN“.  
IV. Pověřuje 
starostu podpisem obou smluv. 
 
14) Žádost o povolení uložit kabel NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 589/1 
v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou „Přední Ptákovice – parc. č. 589/10 – kabel NN“. 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Písecká 283, 386 01 Strakonice – 
projektová kancelář elektro.  
Usnesení č. 3851/2009 (126/7)   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 589/1 v k.ú. Přední 
Ptákovice v souvislosti se stavbou  „Přední Ptákovice – parc. č. 589/10 – kabel NN“.  
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení na akci: „Přední Ptákovice – parc. č. 589/10 – kabel NN“, dle sazebníku. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení  na akci: „Přední 
Ptákovice – parc. č. 589/10 – kabel NN“.  
IV. Pověřuje 
starostu podpisem obou smluv. 
 
15) Žádost o povolení uložit kabel NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
106/17 v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou „Strakonice – kNN u TS Podsrp 
zahrádky“. 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Písecká 283, 386 01 Strakonice – 
projektová kancelář elektro.  
Usnesení č. 3852/2009 (126/7)   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 106/17 v k.ú. Přední 
Ptákovice v souvislosti se stavbou  „Strakonice – kNN u TS Podsrp zahrádky“.  
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení na akci: „Strakonice – kNN u TS Podsrp zahrádky“, dle sazebníku. 
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III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení na akci: 
„Strakonice – kNN u TS Podsrp zahrádky“.  
IV. Pověřuje 
starostu podpisem obou smluv. 
 
16) Žádost o povolení uložit kabel NN do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 384/7 
a 384/1 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou „Strakonice – Husova – garáže u PENNY - 
kNN“.  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Písecká 283, 386 01 Strakonice – 
projektová kancelář elektro.  
Usnesení č. 3853/2009 (126/7)   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelu NN včetně uzemnění do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 384/7 a 
384/1 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Husova – garáže u PENNY - 
kNN“.  
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení na akci: „Strakonice – Husova – garáže u PENNY - kNN“, dle sazebníku. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení na akci: 
„Strakonice – Husova – garáže u PENNY - kNN“.  
IV. Pověřuje 
starostu podpisem obou smluv. 
 
17) Změna sazby DPH k 1.1.2010 
Usnesení č. 3854/2009 (126/7)   
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí, 
že v souvislosti se změnou sazby DPH od 1.1.2010 dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, bude upravena cena v těch případech, v nichž je v příslušné smlouvě do celkové 
ceny zahrnuta sazba DPH 19 % (dle předpisu platného v době uzavření smlouvy), avšak změnou 
právní úpravy došlo ke zvýšení sazby DPH na 20 % (tj. v době vystavení platebního dokladu již platí 
sazba DPH 20 %). V těchto případech bude uhrazena nová cena navýšená o rozdíl mezi původní a 
novou sazbou DPH, aniž by byl uzavřen případný dodatek upravující toto navýšení ceny. 
 
18) Změna nájemce bytové jednotky č. 038/988 v ul. Ellerova, Strakonice 
Usnesení č. 3855/2009 (126/7)   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se změnou uvedené nájemní smlouvy v bodě Nájemce – Česká republika – Ministerstvo vnitra, 
IČ 00007064 se sídlem Nad Štolou 963/3, 170 34 Praha 7 na Česká republika – Krajské ředitelství 
policie jihočeského kraje se sídlem Lannova tř. 193/26, České Budějovice 370 74, IČ 75151511, 
zastoupená plk. Mgr. Ing. Radomírem Heřmanem, ředitelem krajského ředitelství policie Jihočeského 
kraje.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 

19) Dodatek č.1 k SOD v souvislosti se stavbou: „Oprava lávky sídliště Mlýnská – náhon, 
Strakonice“ 
Usnesení č. 3856/2009 (126/7)   
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 se společností SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa 
v souvislosti se stavbou: „Oprava lávky sídliště Mlýnská – náhon, Strakonice“. Předmětem dodatku 
č.1 je prodloužení termínu plnění díla způsobené nevhodnými klimatickými podmínkami pro realizaci 
stavby. Termín dokončení stavby je 15.4.2010. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č.1  
 
1) Revitalizace sídliště Mír, Strakonice 
Usnesení č. 3857/2009 (126/7a)   
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí zprávu o zadaných projektech na sídlišti Mír ve Strakonicích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel                               PhDr. Ivana Říhová  
  místostarosta             místostarostka                            
 


