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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 
z 4. jednání Rady města Strakonice 

konaného 15. prosince 2010 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     7 členů RM :  
Ing. Vondrys - statrosta 
Ing. Pavel – místostarosta 
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové  RM: Ing. Joza, Mgr. Pavelka, Mgr. Samec, Mgr. Cháberová  
Ing. Tůma - tajemník  
Mgr. Malotová – PR 
Miroslava Havrdová - zapisovatelka 
 

Omluveni:    
    
Program: 
 
1. Majetkové záležitosti            

            Usnesení č. 0090/2010 – 0096/2010         
2. Projekt „Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, Strakonice“ 
                             Usnesení č. 0097/2010 
3. Projekt „Odpočinková zóna Virt“- Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR 
                                                  Usnesení č. 0098/2010 
4. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006     
                                   Usnesení č. 0099/2010  
5. Schválení přijetí daru – E-ON ČR, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 
                             Usnesení č. 0100/2010 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
4. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys ve 21:35 v kanceláři starosty po 
skončení jednání zastupitelstva města. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Majetkové záležitosti            
 
1) Vyhodnocení nabídek na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
Usnesení č. 0090/2010 (4/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením nabídek na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na odkup dřevní hmoty, se paní  Evou Jirsovou, obchodní a lesotechnické služby, J. 
Malého 2274, 397 01 Písek, za cenu 217.721,- Kč + DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 

 
2) „Novostavba zázemí tenisové haly a stavební úpravy klubovny tenisového oddílu pro potřeby 
cestovního ruchu Strakonice“ - uzavření veřejnoprávní smlouvy v souvislosti s povolením stavby  
Usnesení č. 0091/2010 (4/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby týkající se povolení stavby „Novostavba zázemí 
tenisové haly a stavební úpravy klubovny tenisového oddílu pro potřeby cestovního ruchu Strakonice. 
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  

 
3) Dodatek č. 2 k SOD v souvislosti se stavbou: „Autobusová zastávka v ulici Husova, Strakonice“ 
Usnesení č. 0092/2010 (4/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.2 se společností STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, oblast Střed, 
Pražská 313, 397 38 Písek, v souvislosti s realizací stavby: „Autobusová zastávka v ulici Husova, 
Strakonice“. Předmětem dodatku č.2 je prodloužení termínu plnění díla způsobené nevhodnými 
klimatickými podmínkami pro realizaci stavby. Termín dokončení stavby je do 30.4.2011. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č.2.  

 
4 ) Žádost o souhlas k účasti v soutěžní přehlídce jihočeských stavebních realizací 
Usnesení č. 0093/2010 (4/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přihlášení stavby „HRAD STRAKONICE – víceúčelový sál“ do soutěžní přehlídky jihočeských 
stavebních realizací dokončených v letech 2008-2010 PRESTA JIŽNÍ ČECHY VI. ročník. 
 
5) „ZŠ Povážská, Strakonice“ – dodatek č.3 
Usnesení č. 0094/2010 (4/4) 
Rada města po projednání v souvislosti s realizací stavby  „ZŠ  Povážská  Strakonice“   
I. Bere na vědomí  
- změnu  harmonogramu provádění díla 
- navýšení ceny díla z důvodu provedení prací a dodávek nad rámec smlouvy  o 1 338 797,- Kč bez DPH  na 
celkovou cenu díla  301 838 304,-Kč  včetně DPH. 
II. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.3 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 
- změna harmonogramu provádění díla  
- navýšení ceny díla o 1 338 797,- Kč bez DPH, tzn. na celkovou cenu díla 301 838 304,- Kč včetně DPH. 



 3 

III. Pov ěřuje  
starostu  podpisem  dodatku č. 3   ke  smlouvě. 
 
6) Stavba: Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice 
Usnesení č. 0095/2010 (4/4) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení  RM č. 84/2010 z 8.12.2010 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2010 – 75 na realizaci stavby „Rekonstrukce Velkého 
náměstí, Strakonice“ uzavřené dne 18.3.2010 mezi městem Strakonice a společností EUROVIA CS, a.s., 
Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924, přičemž předmětem tohoto dodatku bude kromě navýšení ceny 
díla dle usnesení RM č. 4775/2010 ze dne 29.9.2010 (zastropení shozů na pivo 2 ks, poklopy a mřížky na 
shozy na uhlí – č.p. 148, 149, propojení šachty TST a.s. s kanalizační šachtou Š 1 a změna odpadkových 
košů) o 13.683,04 Kč včetně DPH, dle usnesení RM č. 4812/2010 ze dne 13.10.2010 (zajištění propojení 
stávající kanalizace v ul. Sokolovská s nově budovanou kanalizační šachtou Š 19 v ulici Lidická a výměna 
stávajícího poklopu do větrací šachty podzemních prostor v chodníku před č.p. 165) o 288.876,35 Kč včetně 
DPH a dle usnesení RM č. 4887/2010 ze dne 10.11.2010 (ochranné koše na kmeny stromů - ZL 20, 
příplatek za kladení chodníkové mozaiky v ulici Lidická ve 2 barvách s vytvořením vzorů, bordur, dle 
upřesněného návrhu - ZL 21, rozšíření plochy asfaltového koberce u křižovatky u Hvězdy - ZL 22, 
prezentace obrysu Pražské brány městského opevnění v dlažbě - ZL 23) o 360.151,06 Kč včetně DPH 
následující: 
- prodloužení termínu realizace fáze C stavby do 31.12.2010 za podmínky zprůjezdnění ulice Lidická do 
18.12.2010 
- navýšení ceny díla s ohledem na vícepráce: vyznačení přechodu pro chodce u Fontány dlažbou 
bílé barvy SO 101 (ZL 24), změna provedené kanalizace v ulici Sokolovská (ZL 25) a úprava 
vjezdu před č.p. 980 v ul. Sokolovská dle dodatečných požadavků (ZL 26) o částku 310.201,36 Kč 
bez DPH, tzn. 372.241,63 Kč včetně DPH 20 %. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.  

 
7) Výměna oken na budově fotbalového stadionu „ Na Křemelce“  
Usnesení č. 0096/2010 (4/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s výměnou starých oken v objektu čp.304 na st. parcele č.3615 v k.ú. Strakonice, a to na náklady 
města Strakonice. Tento souhlas je podmíněn tím, že SK Strakonice 1908 s.r.o. nejdříve uhradí 
svůj dluh vůči městu Strakonice a teprve poté dojde na základě příslušné faktury  ve výši 161.712 
Kč od spol. STAKOPLAST cz spol. s r.o. k uhrazení nákladů na výměnu oken a souvisejících 
prací. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
 
2. Projekt „Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, Strakonice“ 
Usnesení č. 0097/2010 (4/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s realizací projektu „Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, Strakonice“ podpořeného z Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory 
2.5 – Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci (celkové výdaje projektu 31.329.909,- Kč z toho 
schválená dotace ve výši 28.830.460,- Kč) 
II. Ukládá 
odboru rozvoje informovat Úřad regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad o skutečnosti, že 
město Strakonice nebude podpořený projekt realizovat. 
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3. Projekt  „Odpočinková zóna Virt“- Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR 
Usnesení č. 0098/2010 (4/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zněním Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt s názvem „Odpočinková 
zóna Virt“  mezi Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a Státním zemědělským a 
intervenčním fondem, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
II. Pověřuje  
starostu města Strakonice podpisem výše uvedené dohody 
 
4. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006     
Usnesení č. 0099/2010 (4/3) 
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 
dne 18. prosince 2010 – živá hudba – Rockové Vánoce – koncert skupin: Morfium, CHAI, Blackmailers, 
Hamr, Debustrol, Harlej - Sokolovna Strakonice - pořádá Jiří Toman, 386 01 Strakonice - od 22:00 hodin 
do 01:00 následujícího dne. 
 
5. Schválení přijetí daru – E-ON ČR, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 
Usnesení č. 0100/2010  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru (2 ks kompozitní bezpečné branky) v celkové hodnotě 50.000,- včetně DPH od E-ON ČR, s.r.o., 
F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za účelem dovybavení sportovišť na území města.  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                   Ing. Pavel Pavel 
      starosta                                            starosta                        


