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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 145. jednání Rady města Strakonice 

konaného 30. června 2010 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     7 členů RM :  
Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel – místostarosta 
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové RM: Mgr. Parkosová, pí Žiláková, MUDr. Chod, Ing. Vlasák 
Ing. Tůma - tajemník  
Mgr. Malotová – PR 
Miroslava Havrdová - zapisovatelka 

 
Omluveni:     

 
 

Program: 
 
1. MěÚSS:  A/ Ubytování v AD 
                     Usnesení č. 4506/2010  
  B/ Prodloužení ubytování v AD 
                     Usnesení č. 4507/2010 

C/ Ukončení ubytování v AD 
            Usnesení č. 4508/2010  

2. Rozpočtová  opatření   č.  29 – 34  
            Usnesení č. 4509/2010  

3. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Propagační materiály pro turisty a návštěvníky města 
Strakonice“ 
            Usnesení č. 4510/2010 
4. Zápis z 41. jednání projektu Otavské plavby 
            Usnesení č. 4511/2010  
5. TS – bytové záležitosti 
                              Usnesení č. 4512/2010 – 4515/2010 
6. Užití znaku města 

            Usnesení č. 4516/2010  
7. Užití znaku města 

                        Usnesení č. 4517/2010  
8. Darovací smlouva – Nadační fond Gaudeamus  

            Usnesení č. 4518/2010 
9. Majetkové záležitosti  
                     Usnesení č. 4519/2010 – 4542/2010  
10. Přidělení bytu v DPS Rybniční 1283,  Strakonice   

            Usnesení č. 4543/2010 
11.Projekt „Zateplení a výměna oken sportovní haly STARZ, Strakonice“ 

            Usnesení č. 4544/2010 
12. Projekt „Zateplení a výměna oken sportovní haly STARZ, Strakonice“ – pověření k jednání se 
SFŽP 
                    Usnesení č. 4545/2010 
13. ČSAD STTRANS – jmenování člena výběrové komise 
                    Usnesení č. 4546/2010 
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14. Veřejná zakázka malého rozsahu na realizátora projektu „Dva kroky k profesionální veřejné službě 
–  projektový a procesní management“                
                    Usnesení č. 4547/2010 
15. ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280  – nákup kopírovacího stroje 
                    Usnesení č. 4548/2010 
16. ČSAD STTRANS – zřízení tří samostatných spojů MHD Strakonice 
                    Usnesení č. 4549/2010 
17. Úprava platového zařazení ředitelů příspěvkových organizací města Strakonice             

            Usnesení č. 4550/2010 
18. Stanovení odměn ředitelům řízených organizací za I. pololetí 2010 

            Usnesení č. 4551/2010 
19. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 

            Usnesení č. 4552/2010 
 
 
 
 
Zahájení:  
145. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 17:45 v kanceláři 
starosty po skončení školení zastupitelů ZM Strakonice. S ohledem na přítomnost 7 členů RM 
konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 
1. MěÚSS:   
A/ Ubytování v AD 
Usnesení č. 4506/2010 (145/1, 145/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Jany Červíčkové v období od 8.6. do 31.8.2010 
s ubytováním v Azylovém domě paní Heleny Volejníkové v období od 11.6. do 31.8.2010 
s ubytováním v Azylovém domě pana Milana Hrdiny v období od 20.6. do 30.9.2010 
s ubytováním v Azylovém domě pana Jiřího Kuny v období od 23.6. do 30.9.2010 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 8.6. do 31.8.2010 (pí Červíčková); na dobu od 11.6. do 31.8.2010 (pí Volejníková); na dobu od 
20.6. do 30.9.2010 (p. Hrdina), na dobu od 23.6. do 30.9.2010 (p. Kuna). 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smluv o poskytnutí služby sociální prevence 
 
B/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 4507/2010 (145/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě paní Jany Zábranské, paní Anny Kallové,  pana 
Tomáše Martínka, paní Petry Kunové, paní Věry Jakubčové, pana Petra Grundzy na dobu 
určitou od 1.7. do 31.8.2010 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence  na dobu 
určitou  od 1.7. do 31.8.2010 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence 
 
C/ Ukončení ubytování v AD 
Usnesení č. 4508/2010 (145/3, 145/15) 
Rada města po projednání 
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I. Rozhoduje 
o ukončení ubytování v Azylovém domě paní Jitky Wolnerové ke dni 30.6.2010 a  pana Ladislava 
Matouška ke dni 30.6.2010 
 
2. Rozpočtová  opatření   č.  29 – 34  
Usnesení č. 4509/2010 (145/5) 
Rada města po projednání    
I.  Schvaluje 
RO  č. 29  ve výši  172 000,- Kč  
Účelové prostředky pro příspěvkovou organizaci Šmidingerova knihovna, Strakonice na realizaci 
projektu z programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3 „Zahájení automatizace knihoven 
regionu pomocí knihovního systému Clavius REKS, Spuštění elektronického katalogu OPAC 2.0“. 
Částka 86 000,- Kč jsou prostředky neinvestiční, částka 
86 000,- Kč prostředky investiční. 
RO  č. 30  ve výši  114 812,10 Kč  
Dotace  pro ZŠ a MŠ Povážská, Strakonice na projekt „Rovné příležitosti pro každého, šance pro 
všechny“. 
RO  č. 31  ve výši  505 954,- Kč  
Grant z JčK na realizaci projektu „Zastřešení terasy MŠ Čtyřlístek, Strakonice“. 
RO  č. 32  ve výši  100 000,- Kč  
Grant z JčK na realizaci projektu „Vybavení venkovního areálu MŠ U Parku, Strakonice“. 
RO  č. 33  ve výši  218 299,- Kč  
Neinvestiční příspěvek JčK na administraci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2010. 
O tuto částku bude sníženo financování – použití prostředků minulých let. 
RO  č. 34  ve výši  190 820,- Kč  
Navýšení rozpočtu na projekt „Zdravé město Strakonice“. O převod zůstatku  finančních prostředků  
Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí  nebylo v rámci finančního vypořádání 
loňského roku požádáno. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 29 - 34  provést. 
 
3. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Propagační materiály pro turisty a návštěvníky 
města Strakonice“ 
Usnesení č. 4510/2010 (145/6) 
Rada města po projednání    
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu v rámci Grantového programu produkty a služby 
v cestovním ruchu, na projekt s názvem „Propagační materiály pro turisty a návštěvníky města 
Strakonice“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen příjemce grantu) a 
Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen poskytovatel 
grantu). Výše grantu je 80.000,- Kč. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
4. Zápis z 41. jednání projektu Otavské plavby 
Usnesení č. 4511/2010 (145/7) 
Rada města po projednání    
I.  Bere na vědomí 
zápis z 41. jednání projektu Otavské plavby ze dne 21. května 2010. 
 
5. TS – bytové záležitosti 
 
1. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá (Stanislava Chvostová) 
Usnesení č. 4512/2010 (145/8) 
Rada města po projednání    
I. Rozhodla 
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v případě, že nájemce do 31.7.2010 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Stanislavě Chvostové, Strakonice,  č.b. 10  o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. 
kategorie ve zvýšeném 1. patře domu.         
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 31.7.2010, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
2. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá (Žaneta Posnerová) 
Usnesení č. 4513/2010 (145/8) 
Rada města po projednání    
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.7.2010 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Žanetě Posnerové, Strakonice, č.b. 03  o velikosti 2+1s příslušenstvím, I. kategorie 
v přízemí domu.         
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 31.7. 2010, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
3. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá (Stanislav Novák) 
Usnesení č. 4514/2010 (145/8) 
Rada města po projednání    
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.7.2010 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Stanislavovi Novákovi, bytem Budovatelská 614/I, Strakonice, č.b. 012  o velikosti 
1+1s příslušenstvím, I. kategorie v přízemí domu.         
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 31.7. 2010, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
1. Poskytnutí přístřeší – Kunová Romana, Strakonice 
Usnesení č. 4515/2010 (145/13) 
Rada města po projednání    
I. Souhlasí 
použít bytovou jednotku 1+0 v Bažantnici, číslo bytu 003, II. kategorie v 1. patře domu jako přístřeší 
pro Kunovou Romanu bytem Strakonice, formou smlouvy o ubytování na dobu určitou maximálně 
však po dobu 6 měsíců (případně smlouvou o nájmu maximálně však na dobu 6 měsíců) 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. převzít vyklizený byt na adrese Svatopluka Čecha 580/I, Strakonice a 
poskytnout přístřeší. V případě nevyklizení bytu po předání přístřeší, učinit potřebná opatření k podání 
návrhu na vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
6. Užití znaku města 
Usnesení č. 4516/2010 (145/9) 
Rada města po projednání    
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice na mapě města Strakonice v kombinaci s cykloturistickou mapou 
okolí a na nástěnné mapě města Strakonice v kombinaci s mapou města Písek. Vydavatelem je 
Kompakt spol. s r.o., Jiráskova 1424, 290 01  Poděbrady.  
 
7. Užití znaku města 
Usnesení č. 4517/2010 (145/10) 
Rada města po projednání    
I. Souhlasí 
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s užitím znaku města Strakonice ve Zlatých stránkách Jihočeský kraj 2010/2011 v části Místní stránky 
vydávaných společností Mediatel spol. s r.o., Thámova 137/16, 186 00  Praha 8.  
 
8. Darovací smlouva – Nadační fond Gaudeamus  
Usnesení č. 4518/2010 (145/11) 
Rada města po projednání    
I. Souhlasí 
s uzavřením  darovací smlouvy s Nadačním fondem Gaudeamus, Nerudova 7, 350 40 Cheb /19. ročník 
dějepisné soutěže studentů gymnázií České republiky, která proběhne 25. listopadu 2010/.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem darovací smlouvy v předloženém znění.  
 
9. Majetkové záležitosti 
 
1) Přírodní památka „Tůně u Hajské“ – dodatek k nájemní smlouvě 
Usnesení č. 4519/2010 (145/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 09-235 ze dne 21.5.2009 uzavřené se společností REVITA 
CZ o.p.s., jehož předmětem bude prodloužení doby nájmu z 10 na 15 let, tzn. do 30.3.2024.  
II. Pověřuje 
starostu  podpisem předmětného dodatku. 
 
2) Pietní deska 
Usnesení č. 4520/2010 (145/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku 1223/1 v kat. území Strakonice za účelem umístění 
pietní desky. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce s paní Marií Křápovou za účelem  umístěním pietní desky do ulice 
Sokolovská, v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce.   
Smlouva o výpůjčce bude s paní Křápovou uzavřena za následujících podmínek: 
- na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc, 
- s možností ukončit smlouvu v případě, že město bude rekonstruovat chodník, příp. provádět jiné 
obdobné úpravy 
- péče o bezprostřední okolí   
- provedení desky včetně textu musí být  schváleno RM a  architektem města.      
 
3) Společenství vlastníků domu č.p. 593, ul. P. Bezruče, Strakonice – žádost o souhlas 
s navýšením úvěru 
Usnesení č. 4521/2010 (145/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím úvěru do výše 700.000,- Kč pro Společenství vlastníků b.j. v domě č.p. 593 v                            
ul. P.Bezruče (výše úvěru je stanovena pro celý bytový dům – tj. 9 b.j.)  u ČSOB na rekonstrukci 
domu v ulici P. Bezruče 593, Strakonice, kde je město Strakonice vlastníkem 4 bytových jednotek. 
Rekonstrukce se týká výměny oken a vstupních dveří, zateplení a výměny pláště střechy.   
 
4) Manželé Vaníčkovi, Strakonice – žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 4522/2010 (145/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájmem  pozemku p.č. 532/47 o výměře 452 m2 v k.ú. Strakonice, za účelem využívání pozemku 
k letnímu posezení a zahrádky, manželům Vaníčkovým, Strakonice, za cenu 1.000,- Kč ročně. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
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5) DIORIT, s.r.o. Písecká 284, Strakonice  – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
Usnesení č. 4523/2010 (145/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy ze dne 21.12.2009 , uzavřenou mezi městem Strakonice a společností 
DIORIT, s.r.o., Písecká 284, Strakonice , dohodou, ke dni 31.5. 2010, za předpokladu vyrovnání  
všech  finančních závazků vůči městu Strakonice.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku.   
 
7) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace U Sv. Markéty na pozemku  p.č. dle KN 1267/4 
v k.ú. Strakonice, v majetku města Strakonice na pozemek p.č. dle KN st.166/1 v Strakonice 
v majetku žadatele  
Žadatel: Alena Kaliánová,   312 00 Plzeň 
Usnesení č. 4524/2010 (145/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace U Sv. Markéty na pozemku p.č. dle KN 1267/4 v                  
k.ú. Strakonice, v majetku města Strakonice na pozemek p.č. dle KN st. 166/1 v k.ú. Strakonice 
v majetku žadatele.  
Sjezd se povoluje na dobu určitou 5 let  a umístění sjezdu bude dle přiloženého situačního plánku. 
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských 
sítí. 
 
8) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu liniové stavby 
„Plynová přípojka Nové Strakonice – Heydukova 474, V.14.PF-4110-4105-242/1“ realizované na 
pozemcích p.č. dle KN 640/10 a 640/14 vše v k.ú. Nové Strakonice ve vlastnictví města 
Strakonice 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GK Plavec–Michalec,  Budovcova 2530, 397 01 Písek 
Usnesení č. 4525/2010 (145/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu liniové stavby „Plynová 
přípojka Nové Strakonice – Heydukova 474, V.14.PF-4110-4105-242/1“ realizované na pozemcích 
p.č. dle KN 640/10 a 640/14 vše v k.ú. Nové Strakonice ve vlastnictví města Strakonice, dle 
sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
9) Žádost o uzavření dodatku k nájemní smlouvě 
Usnesení č. 4526/2010 (145/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 00-194 uzavřené dne 1.11.2000, jehož předmětem bude 
změna názvu nájemce z původního nájemce: Dětský domov se školou a Středisko výchovné péče, se 
sídlem Šindlovy Dvory 25, České Budějovice na nového nájemce: Dětský diagnostický ústav, dětský 
domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90, České 
Budějovice 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
10) Žádost p. Pavla Bajta, prodejna GASTRO, Bezděkovská 432, Strakonice 
Usnesení č. 4527/2010 (145/4) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
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se snížením nájemného z pronajatých NP v objektu Bezděkovská 432, Strakonice pro rok 2010 
nájemci panu Pavlu Bajtovi, Strakonice.  
 
11) Bažantnice – nájemní smlouvy 
Usnesení č. 4528/2010 (145/4) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s prominutím nájemného p. Janu Beranovi, nájemci areálu Bažantnice Pracejovice. 
II. Ukládá   
majetkovému odboru připravit návrhy řešení budoucího využití nemovitostí v areálu Bažantnice. 
 
12) Žádost o souhlas s umístěním informační cedule  
Usnesení č. 4529/2010 (145/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním informační cedule o rozměrech 82x123 cm na pozemek. parc.č. 1269/1 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic (pozemek u cyklostezky) nájemcem objektu Myslivny v Novém Dražejově p. Martinem 
Hochem. Souhlas se vydává do doby případné úpravy či zástavby pozemku. Tento souhlas 
nenahrazuje souhlas architekta města Strakonice a stavebního úřadu. 
 
13) ZŠ  Povážská 
Usnesení č. 4530/2010 (145/4) 
Rada města po projednání v souvislosti s realizací stavby  „ZŠ  Povážská  Strakonice“   
I. Bere na vědomí  
navýšení ceny díla  z důvodu změny DPH (z 19% na 20%)  o  2 466 800,- Kč na celkovou cenu díla  
296 016 000,-Kč včetně DPH. 
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mezi městem Strakonice a sdružením  Porr (Česko) a.s., 
JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., PROTOM Strakonice s.r.o., PRIMA , 
akciová společnost, jehož předmětem je : 
- upřesnění dokončení 1. fáze výstavby 
- nový harmonogram provádění díla , 1. fáze výstavby bude dokončena do 4.3.2011 , celé dílo do 
4.3.2012 
- navýšení ceny díla z důvodu změny DPH 
III. Pov ěřuje  
starostu  podpisem  dodatku č. 1  ke  smlouvě.                                                    
 
1) Milan Brejcha, Horažďovice 341 01 – žádost o pronájem pozemku + záměr na pronájem 
Usnesení č. 4531/2010 (145/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru  na  pronájem části pozemku p.č. 1371/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca  
18 m2 , v lokalitě Jezárky, za účelem zřízení venkovního posezení pro kavárnu v domě  čp. 1394. 
II. Souhlasí  
s pronájmem části pozemku p.č. 1371/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 18 m2, za účelem zřízení 
venkovního posezení , pro pana Milana Brejchu, Horažďovice, za cenu 4.000,- Kč ročně, pokud se 
v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas odboru dopravy a architekta města.   
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 137/2006 Sb. 
na realizaci akce: „Autobusová zastávka v ulici Husova, Strakonice“ 
Usnesení č. 4532/2010 (145/4a) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení RM č. 4164/2010 ze dne 17.3.2010 
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II. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 137/2006 Sb. 
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených 
usnesením Rady města Strakonice ze dne 11.10.2006, na realizaci stavby akce: „Autobusová zastávka 
v ulici Husova, Strakonice“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, oblast Střed, Pražská 313, 397 38 Písek 
2. ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice  
3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice 
4. PRIMA   a.s.,Raisova    1004, 386 01 Strakonice 
5. JIHOSPOL - Jihočeská obchodní a stavební společnost  a.s., Písecká 893, Strakonice 
6. PROTOM  Strakonice s.r.o., Písecká  290, 386 01 Strakonice 

III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na  realizaci stavby: „Autobusová zastávka v ulici 
Husova, Strakonice“. 
IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Pavel 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen  Ing. Jan Blahout 
4. člen Ing. Miloš Haiser  
5 člen  Michal Bezpalec 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Ing. Oldřich Švehla  
4. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
5. náhradník Jaroslav Houska 

V. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
3) Žádost o vyjádření k protihlukovým opatřením 
Usnesení č. 4533/2010 (145/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s protihlukovým opatřením – výměnou 2 ks dřevěných oken o rozměrech 1200/1800 mm za plastová, 
hluková tř. 4/40-44 db/ v obytných místnostech (strana k silnici I/22) domu čp. 30 Podsrp, Strakonice 
(bývalá ZŠ).  
 
4) Žádost o uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí pro zřízení věcného břemene   a smlouvy o 
zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1309/9   v k.ú. 
Strakonice v souvislosti se stavbou „Stavební úpravy – rekonstrukce STL plynovodu a přípojek, 
ul. Heydukova, Strakonice“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
v zastoupení: Radka Bambulová, projekt. činnost ve výstavbě, Žižkova 66,  373 72 Lišov  
Usnesení č. 4534/2010 (145/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav věcného 
břemene STL plynovodu na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1309/9 v                       
k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou: „Stavební úpravy – rekonstrukce STL plynovodu a přípojek, 
ul. Heydukova, Strakonice“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav věcného břemene STL plynovodu 
na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1309/9   v k.ú. Strakonice v souvislosti se 
stavbou: „Stavební úpravy – rekonstrukce STL plynovodu a přípojek, ul. Heydukova, Strakonice“ 
III. Pov ěřuje 



 9

starostu podpisem obou smluv. 
 
5) Žádost o dodatečný souhlas s uložením teplovodní přípojky na pozemcích  v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1322/1, p.č. dle KN 1272/21 a  p.č. dle KN st.4175 vše v k.ú. Strakonice   
v souvislosti se  stavbou „Teplovodní přípojka pro nový bytový dům fi. Jihospol, ul. Havlíčkova, 
Strakonice“ 
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59, 386 43 Strakonice 
Usnesení č. 4535/2010 (145/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uložením teplovodní přípojky na pozemcích  v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1322/1,                   
p.č. dle KN 1272/21 a  p.č. dle KN st.4175 vše v k.ú. Strakonice   v souvislosti se  stavbou 
„Teplovodní přípojka pro nový bytový dům fi. Jihospol, ul. Havlíčkova, Strakonice“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
6) Žádost o souhlas s vybudováním účelové komunikace za účelem sjezdu z místní komunikace 
U Náhonu na pozemku p.č. dle KN 112/2 přes pozemky  p.č. dle KN 97/2, 1339/1 a 46/6 vše v k.ú. 
Strakonice, vše v majetku města Strakonice na pozemek p.č. dle KN 46/5 v k.ú. Strakonice 
v majetku žadatele 
Žadatel: PRIMA Develop s.r.o., Velké náměstí 116/7, Písek 
V zastoupení: Atelier PENTA spol. s r.o.,Raisova 1004, Strakonice 
Usnesení č. 4536/2010 (145/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s provedením účelové komunikace za účelem sjezdu z místní komunikace U Náhonu na pozemku p.č. 
dle KN 112/2 přes pozemky p.č. dle KN 97/2, p.č. dle KN 1339/1 a p.č. dle KN 46/6 vše               
v k.ú. Strakonice, vše v majetku města Strakonice na pozemek p.č. dle KN 46/5 v k.ú. Strakonice 
v majetku žadatele. Účelová komunikace bude provedena dle projektové dokumentace schválené ve 
stavebním řízení. 
 
7) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2010-112 uzavřené se společností SaM silnice a mosty a.s. na 
realizaci stavby „Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského“ 
Usnesení č. 4537/2010 (145/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2010-112 na realizaci stavby „Revitalizace veřejných 
prostranství v ulici Čelakovského“ uzavřené dne 26.4.2010 mezi městem Strakonice a společností 
SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ : 25018094, přičemž předmětem 
tohoto dodatku je navýšení ceny za dílo z 8.266.713,86 Kč včetně DPH na 8.383.499,91 Kč včetně 
DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  
 
8) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 137/2006 Sb. 
na realizaci akce „Hrad Strakonice SO 13, SO 16 oprava fasád a západní brány – část západní 
brána“ 
Usnesení č. 4538/2010 (145/4a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 137/2006 Sb. 
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených 
usnesením Rady města Strakonice ze dne 11.10.2006, na realizaci stavby akce: „Hrad Strakonice SO 
13, SO 16 oprava fasád a západní brány – část západní brána“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve 
výzvě těmto dodavatelům: 

1. PRIMA   a.s.,Raisova    1004, 386 01 Strakonice 
2. JIHOSPOL - Jihočeská obchodní a stavební společnost  a.s., Písecká 893, Strakonice 
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3. PROTOM  Strakonice s.r.o., Písecká  290, 386 01 Strakonice 
4. VKS stavební s.r.o., Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice 
5. Stavební společnost H a T spol. s r.o., Komenského 373, 386 01 Strakonice 

včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice s možností přihlášení dalších uchazečů. 
II. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  PhDr. Ivana Říhová 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Mgr. Ivana Parkosová 
4.   člen Ing. Kateřina Široká 
5.   člen  Ing. Oldřich Švehla 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník Marie Žiláková 
4. náhradník Ing. Věra Samková 
5. náhradník Jaroslav Houska 

III. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání nabídky. 
 
9) Projektová dokumentace DUR: „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III. etapa“ (od 
ulice U Sv. Markéty po ulici Bavorova) 
Usnesení č. 4539/2010 (145/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zadáním projektové dokumentace DUR pro stavbu: „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – 
III. etapa“ (od ulice U Sv. Markéty po ulici Bavorova) společnosti Mott MacDonald Praha, spol. s r.o., 
Národní 15, 110 00 Praha 1, IČ: 48588733. Celková cena díla 996.000,- Kč včetně DPH, termín pro 
odevzdání do 31.8.2010. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
10) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. č.700229105000010 pro nové odběrné 
místo  ,, Hrnčířská ul. “ 
Usnesení č. 4540/2010 (145/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č. 700229105000010  s  E.ON Distribuce  a. s., o připojení k distribuční 
soustavě E.ON. pro odběrné místo  ,, Hrnčířská ulice “. 
II. Souhlasí 
se zaplacením podílu na nákladech spojených s připojením , a to ve výši 31.500 ,- Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
11) Žádost o ukončení smlouvy o výpůjčce  
Usnesení č. 4541/2010 (145/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Strakonice a Skupinou historického šermu 
Markýz ze Strakonic, jejímž předmětem je nebytový prostor v kulturním zařízení v                                 
ul.  Kosmonautů 1266, Strakonice o výměře 24 m2 a sice dohodou ke dni 31.7.2010.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody. 
 
12) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 713/1 v  k.ú. Nové Strakonice v souvislosti s vybudováním kanalizační 
přípojky pro pozemek  p.č. dle KN 575/38 v k.ú. Nové Strakonice 
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Žadatel: Dana Pelešková, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 4542/2010 (145/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 713/1 v k.ú. 
Nové Strakonice v souvislosti s napojením pozemku  p.č. dle KN 575/38 v k.ú. Nové Strakonice na 
kanalizační síť, dle sazebníku.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.  
 
10. Přidělení bytu v DPS Rybniční 1283,  Strakonice   
Usnesení č.4543/2010 (145/12) 
Rada města po projednání    
I. Souhlasí  
s přidělením bytu o velikosti 1+1, číslo C26 v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, 
Strakonice manželům Marii a Karlovi Koldovým, Strakonice 
III. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválené usnesení 
 
11.Projekt „Zateplení a výměna oken sportovní haly STARZ, Strakonice“ 
Usnesení č. 4544/2010 (145/16) 
Rada města po projednání    
I.  Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do Operačního programu životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné 
využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u 
nepodnikatelské sféry na projekt „Zateplení a výměna oken sportovní haly STARZ, Strakonice“. 
II. Souhlasí 
v případě získání dotace se zajištěním finančních prostředků na spolufinancování projektu „Zateplení a 
výměna oken sportovní haly STARZ, Strakonice“ 

 
12. Projekt „Zateplení a výměna oken sportovní haly STARZ, Strakonice“ – pověření k jednání 
se SFŽP 
Usnesení č. 4545/2010 (145/17) 
Rada města po projednání    
I.  Pověřuje 
místostarostku města PhDr. Ivanu Říhovou jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR 
v souvislosti s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Zateplení a výměna oken sportovní haly 
STARZ, Strakonice“ do Operačního programu životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání 
zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u 
nepodnikatelské sféry. 
 
13. ČSAD STTRANS – jmenování člena výběrové komise 
Usnesení č. 45463/2010  
Rada města po projednání    
I. Jmenuje 
za město Strakonice výběrové komise na dodávku nízkopodlažního autobusu pro provozování MHD 
ve Strakonicích. Ing. Pavla členem a náhradníkem PhDr. Říhovou. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
14. Veřejná zakázka malého rozsahu na realizátora projektu „Dva kroky k profesionální 
veřejné službě –  projektový a procesní management“                
Usnesení č. 4547/2010 (145/19) 
Rada města po projednání   
I.  Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídek na realizaci veřejných zakázek malého rozsahu  dle Metodického pokynu pro 
zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3., v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek 
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v podmínkách města Strakonice, schválených usnesením Rady města Strakonice ze dne 27.2.2008, na 
realizátora projektu „Dva kroky k profesionální veřejné službě – projektový a procesní management“. 
II. Souhlasí  
s obesláním těchto firem: 
1. výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb: 

1. Aperta s.r.o., Lužická 1157/30, 460 01 Liberec 1 IČ: 25436520 
2. Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.,   
 Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 IČ: 26187639 
3. PROFIMA, Kudlov 500, 760 01 Zlín IČ: 25568027 
4. TRITON Hunters, s.r.o., Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 IČ: 27122476 
5. INC consulting s.r.o., Merhautova 113, 613 00 Brno IČ: 63486261 

Včetně zveřejnění výzvy na www stránkách Městského úřadu Strakonice a na stránkách 
www.esfcr.cz s možností přihlášení dalších uchazečů pro podání nabídky na realizaci uvedeného 
projektu. 
2. výběrové řízení na dodavatele zařízení a vybavení školící místnosti:  

1. PENTA CZ s.r.o., Povážská 266,  386 01 Strakonice IČ: 25193546  
2. NTS Computer a.s., Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice IČ: 25180746  
3. ORION Cumputer s.r.o., Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice  IČ: 26042223 
4. Komrska IT, s.r.o., Podskalská 59, 386 01 Strakonice                  IČ: 28077580  
5. ICZ a.s., Na Hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4 IČ: 25145444  
6. Auto Cont CZ a.s., Nemocniční 12, 702 00 Ostrava IČ: 47676795 

Včetně zveřejnění výzvy na www stránkách Městského úřadu Strakonice s možností přihlášení dalších 
uchazečů pro podání nabídky na realizaci uvedeného projektu. 
III. Jmenuje 
členy komise pro hodnocení nabídek zakázky: 
1. výběrové řízení:  Ing.  Jan Tůma, Mgr. Jitka Stropnická, Mgr. Michal Novotný DiS., Ing. Věra 

Samková, Ing. Miroslav Ině 
a náhradníky:   Ing. Jana Prekopová, Ing. Martina Sokolová, pí Eva Janochová, 

Mgr. Irena Malotová, Bc. Jana Vadlejchová 
2. výběrové řízení:   Ing. Jan Tůma, Mgr. Michal Novotný DiS., Ing. Rudolf Ulč, Ing. Václav 

Sýkora,   Ing. Kozák 
a náhradníky:   Ing. Miroslav Ině, Mgr. Jitka Stropnická, p. Josef Vácha, pí Milada Švihálková, 

JUDr. Eva Dlouhá 
IV. Ukládá 
Mgr. Michalu Novotnému a Mgr. Jitce Stropnické  zajistit plnění veškerých úkonů při zadání těchto 
veřejných zakázek 
 
15. ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280  – nákup kopírovacího stroje 
Usnesení č. 4548/2010 (145/20) 
Rada města po projednání    
I. Souhlasí 
se zakoupením kopírovacího stroje v celkové hodnotě 48 tis. Kč včetně DPH. Úhrada bude provedena 
z investičního fondu ZŠ.  
 
16. ČSAD STTRANS – zřízení tří samostatných spojů MHD Strakonice 
Usnesení č. 4549/2010 (145/21) 
Rada města po projednání    
I. Souhlasí 
se zřízením dvou objednávkových školních autobusů pro ranní a jednoho pro odpolední přepravu žáků  
ZŠ a MŠ Povážská do budovy Lidická a zpět na období od 1. 9. 2010 do 31. 3. 2011 ve dnech 
školního vyučování, autobusy jsou určeny pouze pro potřeby školy, spoje nejsou zveřejněny v jízdních 
řádech a žáci nehradí jízdné. Sazba za přepravu činí  34 Kč/1 km + 20% DPH, tj. 40,80 Kč včetně 
DPH/1 km, fakturace jednou za měsíc. Bude hrazeno z rozpočtu na městskou hromadnou dopravu. 
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17. Úprava platového zařazení ředitelů příspěvkových organizací města Strakonice    
Usnesení č. 4550/2010 (145/22) 
Rada města po projednání    
I. Stanovuje  
s účinností od 1.7.2010 novou výši osobních  příplatků a příplatků za vedení pro 
ředitelepříspěvkových organizací města Strakonice s tím, že tato změna nebude mít žádný dopad na 
navýšení prostředků na platy pro tyto  příspěvkové organizace (dle návrhu uloženého personálním 
oddělení MěÚ). 
II. Ukládá 
oddělení personalistiky a mezd zpracovat nové platové výměry  pro ředitele příspěvkových organizací 
města Strakonice  
 
18. Stanovení odměn ředitelům řízených organizací za I. pololetí 2010 
Usnesení č. 4551/2010  
Rada města po projednání    
v souladu s §134 zák. č. 262/2006 Zák. práce za splnění mimořádných úkolů v I. pol.r. 2010 
I. Stanovuje 
odměnu ředitelům řízených organizací za I. pol. r. 2010, jejíž výše je v písemné podobě uložena na 
personálním oddělení MěÚ. 
 
19. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006               
Usnesení č. 4552/2010 (145/23) 
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) na období od 1. července 2010 do 31. března 2011- reprodukovaná hudba- diskotéka- restaurace 
Hvězda, Mlýnská 1081, Strakonice pořádá Michal Tyrpekl, 5. května 214, Strakonice- pravidelně ve 
dnech středa, pátek, sobota, (mimořádné svátky) 22,00hod do 05,00hod následujícího dne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                        PhDr. Ivana Říhová  
       starosta                  místostarostka 
                                                    
                               


