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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  22. jednání Rady města Strakonice 

konaného 18. května 2011 v kanceláři starosty 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:     6 členů RM 

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

 
Omluven:  Ing. Vondrys – starosta 
    
 
 Program: 
 
1. MěÚSS:  A/Ubytování v AD 
                             Usnesení č. 0556/2011  
  B/ Prodloužení ubytování v AD 

        Usnesení č. 0557/2011  
2. Smlouva o poskytnutí grantu  na projekt "Rozšíření stávající kapacity MŠ U Parku, Strakonice" 

        Usnesení č. 0558/2011  
3. Záštita starosty města Strakonice /česko – americké neurologické sympozium/ 

        Usnesení č. 0559/2011 
4. Majetkové záležitosti 
                         Usnesení č. 0560/2011 -  č. 0577/2011 
5. Přezkoumání hospodaření města 
                                            Usnesení č. 0578/2011  
6. Odebrání klíče od zásuvných sloupků v areálu hradu panu O. Fibichovi 
                        Usnesení č. 0579/2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
22. jednání Rady města Strakonice zahájil pan místostarosta Ing. Pavel Pavel v 15:40 v kanceláři starosty.  
S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a 
odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
1. MěÚSS:   
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A/Ubytování v AD 
Usnesení č. 0556/2011 (22/2) 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Růženy Džudžové v období od 4.5.2011 do 31.7.2011 
s ubytováním v Azylovém domě pana Radka Dlouhého v období od 5.5.2011 do 31.7.2011. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 4.5.2011 do 31.7.2011.  
III. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence. 
                            
B/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 0557/2011 (22/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě paní Jitky Pánkové, pana Jana Bledého, pana Richarda Jirana, 
pana Miloslava Červenky na dobu určitou od 1.6. do 31.7.2011. 
II. Nesouhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Mariana Kandry na dobu určitou od 1.6. do 
31.7.2011. 
III. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na dobu určitou od 
1.6. do 31.7.2011. 
IV. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
2. Smlouva o poskytnutí grantu  na projekt "Rozšíření stávající kapacity MŠ U Parku, Strakonice" 
Usnesení č. 0558/2011 (22/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu v rámci Grantového programu Opravy a rekonstrukce mateřských 
škol, výstavba a rekonstrukce zařízení pro děti do tří let věku, na projekt „Rozšíření stávající kapacity MŠ U 
Parku, Strakonice“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice a Jihočeským krajem, U Zimního 
stadionu 1952/2, České Budějovice. Výše grantu činí 300.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
3. Záštita starosty města Strakonice  / česko – americké neurologické sympozium/ 
Usnesení č. 0559/2011 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s udělením Záštity starosty města Strakonice nad česko – americkým neurologickým sympoziem, které se 
bude konat 8.10.2011 v Rytířském sále strakonického hradu.  
 
4. Majetkové záležitosti 
 
1) Výzva o veřejnou zakázku malého rozsahu k podání nabídky na realizaci stavby  „Stavební úpravy 
a prodloužení pěší komunikace - Střela“. 
Usnesení č. 0560/2011 (22/1) 
Rada města po projednání  v souvislosti s realizací stavby „Stavební úpravy a prodloužení pěší komunikace 
- Střela“ 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: „Stavební úpravy a prodloužení pěší komunikace - 
Střela“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01  Strakonice 
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PROTOM Strakonice, s.r.o.  Písecká 290 , 386 01  Strakonice                                              
PRIMA, a. s., Raisova 1004, 386 47  Strakonice     
KOHOUT Vladimír, 386 01  Strakonice  
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod, Dopravní stavby Střed, Pražská tř.495, 370 04     
České Budějovice  
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s přihlášením neomezeného počtu 
uchazečů pro podání nabídky na realizaci stavby: „Stavební úpravy a prodloužení pěší komunikace - Střela“ 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Pavel 
2. člen  Ing. Jana Narovcová 
3. člen  Ing. Miloš Haiser  
4. člen  Ing. Jan Blahout  
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. Oldřich Švehla 
4. náhradník Eliška Kučerová 
5. náhradník Jaroslav Houska 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
1) Ing. Jiří Ulrich, Plzeň 318 00 – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 0561/2011 (22/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 94 v k.ú. Strakonice a ohradní zdi 
umístěné na tomto pozemku, za cenu minimálně dle znaleckého posudku. 
 
2) Milada Petličková, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 0562/2011 (22/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 596/16 za cenu minimálně dle znaleckého 
posudku. Přesná výměra bude určena   na základě geometrického plánu.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku  p.č. 596/2 o výměře cca 110 m2 – jedná se pouze o 
zaplocenou část pozemku, za cenu minimálně 500,-Kč/m2. Přesná výměra bude určena   na základě 
geometrického plánu.  
 
3) Ing. Jana Cuhrová, Strakonice – žádost  o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 0563/2011 (22/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 589/1 v k.ú. Přední Ptákovice, za účelem vjezdu 
(přístupu) na svůj pozemek.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením předmětné žádosti týkající se prodeje pozemku p.č. 589/1 v k.ú. Přední Ptákovice 
z evidence.  
 
4) Společenství vlastníků pro dům č.p. 144, 336, Klostermannova 144, Strakonice – žádost o prodej 
pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 0564/2011 (22/1a) 
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Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 645/3 v k.ú. Nové Strakonice o výměře  cca 
120 m2, vzhledem k tomu, že by došlo k znepřístupnění  pozemků v majetku města Strakonice a doporučuje 
celou záležitost v areálu dvora řešit komplexně.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej  celého areálu dvora -  pozemků p.č. 645/3 o výměře 839 m2,  
p.č.st. 756 o výměře 19 m2, p.č.st. 757 o výměře 18 m2, p.č.st.758 o výměře 18 m2,  p.č.st. 759 o výměře 18 
m2 , p.č.st. 760 o výměře 18 m2, p.č. st. 761  o výměře 18 m2, p.č.st. 762 o výměře 18 m2 , p.č.st. 763 o 
výměře 18 m2 , p.č.st. 764 o výměře 18 m2 vše v  k.ú. Nové Strakonice, za cenu minimálně dle znaleckého 
posudku 
 
5) Manželé Dana a Jiří Horejšovi, Strakonice – žádost  o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 0565/2011 (22/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej celé části pozemku p.č. 320/356 o výměře 32 m2 za cenu 
minimálně 950,-Kč/m2 s tím, že vyhlášený záměr bude sdělen dotčeným vlastníkům sousedních 
nemovitostí.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře  cca 11 
m2, nacházející se u vchodu k rodinnému domu, za cenu minimálně 500,-Kč/m2.  
 
6) Prodej nebytových jednotek - garáží  v domě  v čp.  840 v Strakonicích I  
Usnesení č. 0566/2011 (22/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej nebytové jednotky č. 840/7 – garáže  o výměře 14,1 m2 v přízemí 
domu čp. 840 v ulici Žižkova ve Strakonicích I  a spoluvlastnického podílu o velikosti 141/4724 na 
společných částech domu čp. 840 v části obce Strakonice I a spoluvlastnického podílu o velikosti 141/4724 
na pozemku parc.č. st. 1112, vše v kat. území  Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej nebytové jednotky č. 840/8 – garáže  o výměře 17,5 m2 v přízemí 
domu čp. 840 v ulici Žižkova ve Strakonicích I  a spoluvlastnického podílu o velikosti 175/4724 na 
společných částech domu čp. 840 v části obce Strakonice I a spoluvlastnického podílu o velikosti 175/4724 
na pozemku parc.č. st. 1112, vše v kat. území  Strakonice. 
 
7) Pavel Přib, Strakonice  - žádost o směnu nemovitostí - vyhlášení záměru na směnu  
Usnesení č. 0567/2011 (22/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu části  pozemku p.č. 624/9 o výměře  cca 430 m2 a 
pozemku p.č.st. 3639 o výměře 33 m2 se stavbou č.p. 292 na tomto pozemku (vlastnictví města 
Strakonice) za část pozemku  p.č. 624/10 o výměře cca 380 m2, vše v k.ú. Strakonice. 
 
8) JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost a.s. -  vyhlášení záměru a směna pozemků  
p.č. st. 34/3 a p.č. 194/12 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 0568/2011 (22/3a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu pozemku p.č. st. 34/3 o výměře 5 m2 (vlastnictví města Strakonice) 
za pozemek p.č. 194/12 o výměře 7 m2, vše v k.ú. Strakonice.   
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit se směnou pozemku p.č. 194/12 o výměře 7 m2 (nyní v majetku vlastníků b.j. 935  a 936 v ul. 
Čelakovského -  budoucí vlastník JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.) za pozemek 



 5 

p.č. st. 34/3 o výměře  5 m2 (vlastnictví města Strakonice), vše v k.ú. Strakonice bez doplatku, a to po 
uplynutí zákonem stanovené lhůty v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce. Souhlas je podmíněn převodem 
pozemku p.č. 194/12 o výměře 7 m2 v k.ú. Strakonice  na firmu JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební 
společnost a.s. 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem směnné smlouvy. 
 
9) Paní Alena Steinerová, Strakonice - vyhlášení záměru  na směnu nemovitostí a  směna nemovitostí  
Usnesení č. 0569/2011 (22/3a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu pozemku p.č. 320/347 o výměře 840 m2 v k.ú. Přední Ptákovice 
(vlastnictví města Strakonice) za pozemky p.č. st. 70 o výměře  371 m2 s  budovou č.p. 51 (objekt bydlení)  
na p.č. st. 70,  p.č. 297/1  o  výměře  378 m2  a   p.č. 299/7  o výměře 122 m2,  vše v k.ú. Přední Ptákovice, 
obci a okrese Strakonice.   
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit se směnou pozemku p.č. 320/347 o výměře 840 m2 v k.ú. Přední Ptákovice (vlastnictví města 
Strakonice) za pozemky p.č. st. 70 o výměře  371 m2 s  budovou č.p. 51 (objekt bydlení) na p.č.st. 70,  p.č. 
297/1 o výměře 378 m2 a  p.č. 299/7 o výměře 122 m2,  vše v k.ú. Přední Ptákovice, obci a okrese 
Strakonice, s  doplatkem města Strakonice  ve výši 3.600.000,-Kč, a to po uplynutí zákonem stanovené 
lhůty v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce. První část doplatku ve výši 3.300.000,-Kč bude uhrazena do 
10-ti dnů po doručení této směnné smlouvy opatřené doložkou o povolení vkladu vlastnického práva 
k předmětným nemovitostem do katastru nemovitostí. Druhá část doplatku ve výši 300.000,-Kč bude 
uhrazena do 10-ti dnů ode dne vyklizení nemovitostí. Datum vyklizení nemovitostí je 30.6.2014. Město 
Strakonice nebude do tohoto datumu požadovat platbu nájemného za užívání nemovitostí (pouze náklady na 
služby spojené s užíváním nemovitosti). 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem směnné smlouvy. 
 
10) Petr Slavíček, Strakonice – prodej pozemku  
Usnesení č. 0570/2011 (22/3a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 320/343 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 749 m2 panu Petru Slavíčkovi, 
Na Stráni 336, Strakonice, za cenu 950,- Kč/m2, za účelem výstavby rodinného domu, přičemž prodej bude 
řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvou (započít s výstavbou RD do 2 let od 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní a do 5-ti let od podpisu SoSBK zkolaudovat). 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
11) Manželé Lubomír a Marie Dubovi, Strakonice – prodej pozemku 
Usnesení č. 0571/2011 (22/3a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 386/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 2 m2, přesná výměra 
bude určena na základě geometrického plánu, manželům Dubovým, Strakonice, za cenu 250,- Kč/m2.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
12) Michal Kopecký, Strakonice – žádost o prodej pozemku za účelem výstavby garáží 
Usnesení č. 0572/2011 (22/3a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
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souhlasit s prodejem části pozemku  p.č. 217/2 o výměře cca 43 m2 a části pozemku p.č. 1267/2 o výměře   
cca 7 m2 , vše v k.ú. Strakonice, ulice Bavorova, za účelem vybudování  dvougaráže  (doplnění již stávající 
řady garáží)  o výměře cca 50 m2 v pořadí dle cenové nabídky: 

1. Václava Vlasáková, Strakonice  
       účel nákupu nemovitosti: dvougaráž o výměře cca 50 m2  

cenová nabídka : 2.500,- Kč/m2 
2. Karolína a Karel Svojšovi, Strakonice  

účel nákupu nemovitosti: dvougaráž o výměře cca 36 m2  
cenová nabídka:  1.000,- Kč/m2  

3. Michal Kopecký, Strakonice 
účel nákupu nemovitosti: dvougaráž o výměře cca 50 m2  
cenová nabídka: 820,- Kč/m2 

S budoucím kupujícím bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní a následně, po realizaci stavby , 
kupní smlouva na předmětné pozemky. Ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní  budou uvedeny podmínky 
výstavby . 
To znamená: zahájit výstavbu garáží na předmětném pozemku, nejpozději do 2 let od podpisu budoucí 
kupní smlouvy a do 5-ti let od podpisu budoucí smlouvy kupní dokončit stavbu předmětných garáží  a dále 
podmínky stanovené dotčenými odbory. 
Za termín dokončení stavby se považuje okamžik nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým se 
povoluje trvalé užívání předmětné stavby. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
13) Bytová jednotka č. 001/427, ul. Chelčického, Strakonice I – 1+1, o výměře 65,30 m2    
Usnesení č. 0573/2011 (22/3a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 001/427 v domě č.p. 427 v ul. Chelčického, Strakonice I, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku paní Gabriele Klesnilové, Dolní Bělá, za  cenu  656.100,- 
Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
14) Anna Eignerová, Strakonice – žádost o odkoupení bytu  do osobního vlastnictví  
Usnesení č. 0574/2011 (22/3a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem bytové jednotky č. 004 o velikosti 3+1 (74,70 m2) v domě č.p. 1148, ul. 1. máje, 
Strakonice, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zák. č. 72/1994 
Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) paní Anně Eignerové, za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku hradí kupující.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
15) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 0575/2011 (22/3a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyřazením majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč, jedná se o vyřazení níže 
uvedeného počítačového vybavení z Městského úřadu Strakonice.  
 

INV.Č. Zařízení Pořízeno Pořizovací cena Závada 
22/70/252 Tiskárna HP 2200 1/ 2003 40 549,15 vadný laser, 

vytištěno 
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400tis. stran 
22/70/244 Tiskárna HP 2200 1/2003 43 853 laser KO 
22/70/230 Server 486_50MHz_32MB_1,5GB_Linux 

monitor_ADI 4V 15" 
1992 505 508,9 nepoužitelné 

28/0/2952 PC Pen_400MHz_256MB_20GB_Linux < 2000 28 479 nepoužitelné 
22/70/238 PC 

Pen_1700MHz_256MB_16GB_Win2000 
monitor_ADI517" 

< 2003 85 777,6 nepoužitelné 

22/70/243 UPS DLT Internal SCSI Tape Drive Stealt < 2000 144 932,4 nepoužitelné 
22/70/236 UPS EXABYTE EXB - 8585 XLS < 2000 101 382,2 nepoužitelné 
22/70/235  Server Pen_200MHz_160MB_8GB_Novell 

monitor_Compaq15" + CD-ROM 
1995 1 269 592,3 nepoužitelné 

28/0/2942 zapisovací mechanika YAMAHA CDR 100 < 2000 38 808,2 nepoužitelné 
28/0/2943 UPS 3 COM SS II PS Hub 4027-port TP < 2000 31 337 nepoužitelné 
28/0/2958 3 COM SSH PortSwitch 4024 port TP < 2000 32 879 nepoužitelné 
28/0/2959 3 COM SSH PortSwitch 4024 port TP < 2000 32 879 nepoužitelné 
22/70/278 tiskárna compuprint SP40P – OP, CD 9/2006 47 481 nelze opravit 
22/70/143 PC Cel_1700MHz_256MB_4G_Win9 1/2000 32 619,37 MB KO 

 

 
1) Rekonstrukce a modernizace  ZŠ Čelakovského, č.p. 505  Strakonice -výběrové řízení  
Vybraný uchazeč STRABAG a.s. odmítl podepsat smlouvu o dílo. Další kontrolou nabídky uchazeče 
BACHL s.r.o. bylo zjištěno, že nebyly doloženy kvalifikační a technické  předpoklady.  Z toho důvodu 
zadavatel rozhodl, že provede nové hodnocení a posouzení nabídek sám. 
Usnesení č. 0576/2011 (22/1b) 
Rada města po projednání 
I. Bere  na vědomí  
odmítnutí uchazeče STRABAG  a.s., OZ České Budějovice, Oblast Jih, Pražská 313, 397 38  Písek, uzavřít 
smlouvu o dílo na veřejnou zakázku na realizaci stavby: „Rekonstrukce a modernizace ZŠ Čelakovského, 
č.p. 505, Strakonice“. 
II. Ruší  
původní rozhodnutí zadavatele RM 0505/2011 ze dne 27.4.2011 o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku na realizaci stavby: „Rekonstrukce a modernizace ZŠ Čelakovského, č.p. 505, Strakonice“. 
III. Rozhodla 
že zadavatel provede nové posouzení a hodnocení nabídek sám a rovněž vypracuje novou Zprávu o 
posouzení a hodnocení nabídek. 
IV. Rozhodla 
o vyloučení uchazeče BACHL, spol. s r.o., Modřice, Evropská 669, PSČ 664 42, IČ 145 03 603, neboť 
nabídka uchazeče nerespektovala požadavky stanovené zákonem a zadavatelem na prokázání kvalifikace. 
V. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s  uchazečem JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., Písecká 
893, 386 24 Strakonice, na realizaci stavby: „Rekonstrukce a modernizace  ZŠ Čelakovského, č.p. 505, 
Strakonice“ za cenu  15 280 922,- Kč vč.DPH s  termínem  dokončení do  30.4.2012, který se umístil jako 
druhý v  pořadí. (Uchazeč, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější odmítl uzavřít – viz bod I 
usnesení). 
VI. Pověřuje 
starostu podpisem  předmětné smlouvy po prokázání dostatku finančních prostředků v  rozpočtu města. 
 
2) Žádost o povolení umístění stavby podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení do 
pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN St.141/3, 726/1,726/8, 726/17, 747/1, 747/3, 747/5 
747/6 748/1 a 749/1   vše v k.ú. Nové Strakonice a p.č. dle KN 209/1, 239/1, 239/4, 239/35 a 239/36  vše 
v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou   „Strakonice, Katovická 175, TKB, O2“.  „Strakonice, 
Katovická 175, TKB, O2“.  



 8 

Žadatel: T – Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4  
V zastoupení: VYDIS s.r.o., 5. května 16, 252 41 Dolní Břežany  
Usnesení č. 0577/2011 (22/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení do pozemků v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN St.141/3, 726/1,726/8, 726/17, 747/1, 747/3, 747/5 747/6 748/1 a 749/1   vše v k.ú. Nové 
Strakonice a p.č. dle KN 209/1, 239/1, 239/4, 239/35 a 239/36  vše v k.ú. Strakonice v souvislosti se 
stavbou  „Strakonice, Katovická 175, TKB, O2“.   
Souhlas je podmíněn:  
1) V celé trase optického kabelu budou přidány 2 ks barevně odlišených chrániček HDPE o rozměru 40/33 
mm z důvodu možnosti protažení optických kabelů využívaných městem Strakonice, rozsah bude upřesněn 
před zahájením prací, nejpozději při žádosti o zvláštní užívání. Finanční náklady za provedení přílože, tzn. 
za materiál, montáž spojek, koncovek, kalibraci a tlakování HDPE bude hradit město Strakonice, ostatní 
náklady související s příloží bude hradit žadatel. 
2) Veškeré překládky optického kabelu, které budou vyvolány stavebními akcemi města Strakonice 
v období 25 let, budou provedeny vlastníkem optického kabelu na jeho náklady. 
3) Uložení optického kabelu na pozemcích KN 726/8 a 726/17 vše v k.ú. Nové Strakonice musí být 
v souladu s PD akcí: „Páteřní cyklostezka – Strakonice“ a „Protipovodňová ochrana města Strakonice“.  
4) Uložení optického kabelu na pozemku KN 209/1 v k.ú. Strakonice bude provedeno mimo konstrukci 
protipovodňové hráze s cyklostezkou. 
5)  Uložení optického kabelu na pozemku KN 237/18 v k.ú. Strakonice bude provedeno v zeleni, mimo 
konstrukci chodníku s cyklostezkou. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení, provozování, údržby 
a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení do pozemků v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN St.141/3, 726/1,726/8, 726/17, 747/1, 747/3, 747/5 747/6 748/1 a 749/1   vše v k.ú. Nové  
Strakonice a p.č. dle KN 209/1, 239/1, 239/4, 239/35 a 239/36  vše v k.ú. Strakonice v souvislosti se 
stavbou  „Strakonice, Katovická 175, TKB, O2“.  Jednorázová úhrada za věcné břemeno bude 1,- Kč + 
DPH 
Souhlas je podmíněn:  
1) V celé trase optického kabelu budou přidány 2 ks barevně odlišených chrániček HDPE o rozměru 40/33 
mm z důvodu možnosti protažení optických kabelů využívaných městem Strakonice, rozsah bude upřesněn 
před zahájením prací, nejpozději při žádosti o zvláštní užívání. Finanční náklady za provedení přílože, tzn. 
za materiál, montáž spojek, koncovek, kalibraci a tlakování HDPE bude hradit město Strakonice, ostatní 
náklady související s příloží bude hradit žadatel. 
2) Veškeré překládky optického kabelu, které budou vyvolány stavebními akcemi města Strakonice 
v období 25 let, budou provedeny vlastníkem optického kabelu na jeho náklady. 
3) Uložení optického kabelu na pozemcích KN 726/8 a 726/17 vše v k.ú. Nové Strakonice musí být 
v souladu s PD akcí: „Páteřní cyklostezka – Strakonice“ a „Protipovodňová ochrana města Strakonice“. 
4) Uložení optického kabelu na pozemku KN 209/1 v k.ú. Strakonice bude provedeno mimo konstrukci 
protipovodňové hráze s cyklostezkou.  
5)  Uložení optického kabelu na pozemku KN 237/18 v k.ú. Strakonice bude provedeno v zeleni, mimo 
konstrukci chodníku s cyklostezkou. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení, provozování, údržby a oprav podzemního 
vedení veřejné komunikační sítě a zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN St.141/3, 
726/1,726/8, 726/17, 747/1, 747/3, 747/5 747/6 748/1 a 749/1   vše v k.ú. Nové Strakonice a p.č. dle KN 
209/1, 239/1, 239/4, 239/35 a 239/36  vše v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou  „Strakonice, Katovická 
175, TKB, O2“.   
Souhlas je podmíněn:  
1) V celé trase optického kabelu budou přidány 2 ks barevně odlišených chrániček HDPE o rozměru 40/33 
mm z důvodu možnosti protažení optických kabelů využívaných městem Strakonice, rozsah bude upřesněn 
před zahájením prací, nejpozději při žádosti o zvláštní užívání. Finanční náklady za provedení přílože, tzn. 
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za materiál, montáž spojek, koncovek, kalibraci a tlakování HDPE bude hradit město Strakonice, ostatní 
náklady související s příloží bude hradit žadatel. 
2) Veškeré překládky optického kabelu, které budou vyvolány stavebními akcemi města Strakonice 
v období 25 let, budou provedeny vlastníkem optického kabelu na jeho náklady. 
3) Uložení optického kabelu na pozemcích KN 726/8 a 726/17 vše v k.ú. Nové Strakonice musí být 
v souladu s PD akcí: „Páteřní cyklostezka – Strakonice“ a „Protipovodňová ochrana města Strakonice“.  
4) Uložení optického kabelu na pozemku KN 209/1 v k.ú. Strakonice bude provedeno mimo konstrukci 
protipovodňové hráze s cyklostezkou. 5)  Uložení optického kabelu na pozemku KN 237/18 v k.ú. 
Strakonice bude provedeno v zeleni, mimo konstrukci chodníku s cyklostezkou. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
 
5. Přezkoumání hospodaření města 
Usnesení č. 0578/2011 (21/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s předloženým zněním smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města Strakonice firmou INEKS 
spol. s r.o., se sídlem Povážská 358, 386 01 Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
 
6. Odebrání klíče od zásuvných sloupků v areálu hradu  panu O. Fibichovi 
Usnesení č. 0579/2011 (21/7) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
odebrat klíč od zásuvných sloupků v areálu hradu panu O. Fibichovi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel                                 PhDr. Ivana Říhová        
  místostarosta              místostarostka  
  


