
 1 

- 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  28. jednání Rady města Strakonice 
konaného 29. června 2011 v kanceláři starosty 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM 
Ing. Vondrys – starosta 
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové  RM: Mgr. Pavelka, Mgr. Cháberová, Mgr. Samec, Ing. Joza 
Ing. Jaromír Zeman 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka  

 
Omluveni:   Ing. Pavel – místostarosta    
 Program:   Ing. Tůma – tajemník 
 
 
1. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací  

        Usnesení č. 0689/2011 
2. Smlouva o poskytnutí grantu  na projekt "Oprava střech kotců v psím útulku ve Strakonicích" 

        Usnesení č. 0690/2011 
3. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města   
                  Usnesení č. 0691/2011 
4. Zápis z 2. jednání Komise školství 
                             Usnesení č. 0692/2011 
5. TS - Vyhodnocení čerpání vodohospodářského fondu za rok 2010 
                     Usnesení č. 0693/2011 
6. Projekt „Park Jezárky, Strakonice“- podání žádosti o dotaci a pověření k jednání se SFŽP ČR 
                             Usnesení č. 0694/2011 
7. Majetkové záležitosti 

        Usnesení č. 0695/2011 -  č. 0720/2011 
8. Přidělení bytu v DPS Jezerní 1281,  Strakonice   
                              Usnesení č. 0721/2011 
9.  Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Strakonice běžkařům – pořízení stopaře“  
                             Usnesení č. 0722/2011 
10. MěÚSS - Komise pro výběr žadatelů o umístění do domovů pro seniory a domova se zvláštním režimem  
                             Usnesení č. 0723/2011 
11. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
                       Usnesení č. 0724/2011  
12. Návštěva partnerského města Lengnau 
                       Usnesení č. 0725/2011  
 
 
 
 
 
Zahájení:  
28. jednání Rady města Strakonice zahájila paní místostarostka PhDr. Ivana Říhová v 15:40 v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatovala usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a 
odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací  
Usnesení č. 0689/2011 (27/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje   
doplnění odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle předložených návrhů 
těchto příspěvkových organizací: 
- MŠ Strakonice, Lidická 625 
- MŠ Strakonice, A.B. Svojsíka 892 
- Městské kulturní středisko, Mírová 831, Strakonice 
- STARZ, Na Křemelce 512, Strakonice 
- Šmidingerova knihovna, Zámek 1 
 
2. Smlouva o poskytnutí grantu  na projekt "Oprava střech kotců v psím útulku ve Strakonicích" 
Usnesení č. 0690/2011 (27/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu v rámci Grantového programu Jihočeského kraje - Grantový 
program na podporu činnosti útulků pro zvířata, na projekt „Oprava střech kotců v psím útulku ve 
Strakonicích“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice a Jihočeským krajem, U Zimního 
stadionu 1952/2, České Budějovice. Výše grantu činí 49.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy  
 
3. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města   
Usnesení č. 0691/2011 (27/4) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města: 
a) Českému červenému kříži, Mírová 173, Strakonice 
b) FOKUS Písek,o.s. – pobočka Strakonice, Bezděkovská 216 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru provést schválené usnesení.  
 
4. Zápis z 2. jednání Komise školství 
Usnesení č. 0692/2011 (27/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání Komise školství ze dne 9.6.2011. 
II. Bere na vědomí 
protokoly ČŠI o státní a veřejnosprávní kontrole v ZŠ Povážská a ZŠ F. L. Čelakovského. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
5. TS - Vyhodnocení čerpání vodohospodářského fondu za rok 2010 
 
Usnesení č. 0693/2011 (27/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
vyhodnocení čerpání vodohospodářského fondu za rok 2010 o celkové čerpané výši 5 245 tis. Kč. 
I. Schvaluje 
návrh čerpání vodohospodářského fondu na rok 2011 včetně přílohy o celkovém objemu 5000 tis. Kč. 
 

6. Projekt „Park Jezárky, Strakonice“- podání žádosti o dotaci a pověření k jednání se SFŽP ČR 
Usnesení č. 0694/2011 (28/7) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Park Jezárky, Strakonice“ do Operačního programu Životní 
prostředí (Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace 
urbanizované krajiny) 
II. Pověřuje 
místostarostku města PhDr. Ivanu Říhovou jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR 
v souvislosti s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Park Jezárky, Strakonice“ do  Operačního 
programu Životní prostředí (Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, Oblast podpory 6.5 – 
Podpora regenerace urbanizované krajiny). 
 
7. Majetkové záležitosti 
 
1) Informace k vytápění objektu čp. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích - obchodního domu 
„Maják“  
Usnesení č. 0695/2011 (27/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci, týkající se vytápění objektu čp. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích.  
 
2) Otevřené řízení dle zákona 137/2006 Sb. na zhotovitele stavby „Revitalizace sídliště Mír, 
Strakonice – I. etapa“ 
Usnesení č. 0696/2011 (27/6) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – I. etapa“ 
v otevřeném řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.   
II. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena včetně DPH. 
III. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby „Revitalizace sídliště 
Mír, Strakonice – I. etapa“  
IV. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Miloš Haiser 
4. člen Ing. Jan Blahout 
5. člen p. Michal Bezpalec 
6. člen p. Václav Šrámek 
7. člen zástupce Jihočeské hospodářské komory 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
4. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
5. náhradník p. Jaroslav Houska 
6. náhradník  Mgr. Břetislav Hrdlička 
7. náhradník zástupce Jihočeské hospodářské komory 

hlas poradní: Mgr. Miroslava Nejdlová 
Dále bude přizván zástupce Státního fondu SPŽP ČR. 
V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné zakázky.  
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3) Zjednodušené podlimitní řízení dle zák. 137/2006 Sb. na dodavatele stavby: „Regenerace sídliště 1. 
Máje, Strakonice – II. etapa“ 
Usnesení č. 0697/2011 (27/6) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky dle zák. 137/2006 Sb. na realizaci  akce: „Regenerace sídliště               1. 
Máje, Strakonice – II. etapa“ za podmínek a v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci 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. PROTOM Strakonice s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice 
5. PRIMA a.s., Raisova 1004, 386 47 Strakonice 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení neomezeného 
počtu uchazečů pro podání nabídky na  realizaci stavby: „Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice – II. 
etapa“. 
II. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena včetně DPH. 
III. 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 p. Václav Šrámek 

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 p. Michal Bezpalec 
5. náhradník Ing. Ludvík Němejc 

IV. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
4) Výběrové řízení malého rozsahu na dodavatele díla : „Stavební úpravy a prodloužení pěší 
komunikace - Střela“. 
Usnesení č. 0698/2011 (27/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrové řízení malého rozsahu na dodavatele díla : „Stavební úpravy a prodloužení pěší 
komunikace - Střela“. 
Pořadí firem:      
1.  Lesostavby Třeboň a.s. Novohradská 226, Třeboň  379 25 
2   PROTOM Strakonice , s.r.o.  Písecká 290 , Strakonice  386 01      
3.  Stavební společnost H a T spol.s r.o.  Komenského 373 , Strakonice 386 01 
4.  EUROVIA CS, a.s. , Národní 10, Praha  113 19   
5.  PRIMA, a. s., Raisova 1004, Strakonice  386 47  
6.  VKS Stavební s.r.o. Na Dubovci 140, Strakonice  386 01 
7.  Josef Jůn - DŘEVO TRANS  Drahonice, 46, Vodňany  389 01 
8.  SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod, Dopravní stavby Střed, Pražská tř. 495,  
     370 04  České Budějovice 
II. Souhlasí 
s vyřazením firmy KOHOUT Vladimír, 386 01 Strakonice, vzhledem k tomu, že nesplnila  požadavky 
uvedené ve výzvě. 
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III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem Lesostavby Třeboň a.s. Novohradská 226, Třeboň  379 25, na zhotovení 
stavby  „Stavební úpravy a prodloužení pěší komunikace - Střela“ za cenu  898.172 ,- Kč včetně DPH,  
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy po prokázání dostatku finančních prostředků v rozpočtu města. 
 
1) Uvolněná b.j. 1+0, č.b. 020 v domě č.p. 205 ul. Stavbařů, Strakonice 
Usnesení č. 0699/2011 (27/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+0 (41,11 m2), č.b. 020, v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, 
Strakonice II s paní Marií Máškovou, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Uvolněná b. j. 2+1, č.b. 023, Leknínová 1391, Strakonice 
Usnesení č. 0700/2011 (27/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+1 (63,50 m2), č.b. 023, ve 2. zvýšeném patře domu č.p. 
1391, ul. Leknínová s paní Petrou Hofmannovou, Strakonice, za předpokladu, že paní Hofmannová bude 
splňovat podmínky nařízení vlády č. 146/2003 Sb. (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 018 v domě č.p. 205 ul. Stavbařů, Strakonice 
Usnesení č. 0701/2011 (27/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (39,40 m2), č.b. 018, v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, 
Strakonice II s panem Vladimírem Červeným, Husinec  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Uvolněná b. j. 1+1, č.b. 010, Leknínová 1391, Strakonice 
Usnesení č. 0702/2011 (27/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (63,91 m2), č.b. 010, v 1. patře domu č.p. 1391, ul. 
Leknínová s paní Lucií Němejcovou, Ražice, za předpokladu, že paní Němejcová bude splňovat podmínky 
nařízení vlády č. 146/2003 Sb. (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 020 v domě č.p. 77 ul. Bezděkovská, Strakonice 
Usnesení č. 0703/2011 (27/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+1 (55,40 m2), č.b. 020, v domě č.p. 77, ul. Bezděkovská, 
Strakonice II s paní Věrou Bůbalovou, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Stanovení náhradníků do uvolněných bytových jednotek 
Usnesení č. 0704/2011 (27/6a) 
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Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
v případě odmítnutí přidělených bytových jednotek  č.b.020 v domě č.p. 205 ul. Stavbařů o vel. 1+0 (41,11 
m2),  č.b. 018 v domě č.p. 205, ul. Stavbařů o vel. 1+1 (39,40 m2), tzn. byt. jednotek do 50 m2 uzavřít 
nájemní smlouvu s náhradníky paní Annou Kallovou, Strakonice. 
V případě odmítnutí přidělených bytových jednotek č.023 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová o vel. 2+1 (63,50 
m2), č.b. 010 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová o vel. 1+1(63,91 m2) a č.b. 020 v domě č.p. 77 ul. 
Bezděkovská o vel. 2+1 (55,40 m2) , tzn. byt. jednotek nad 50 m2 uzavřít nájemní smlouvu s náhradníkem 
paní Michaelou Malinovou, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
7) Společnost HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby, závod Čechy jih, Okružní 544, České 
Budějovice – žádost o výpůjčku části pozemku p.č.st. 635 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 0705/2011 (27/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č.st. 635 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č.st. 635 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice, se společností HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby, závod Čechy jih, Okružní 544, 
České Budějovice, za účelem zařízení staveniště stavby „Protipovodňová ochrana města Strakonice“, na 
dobu určitou od července 2011 do prosince 2012, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, pokud se v zákonné lhůtě 
pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce. Souhlas je podmíněn akceptováním podmínek stanovených 
městem Strakonice a příspěvkovou organizací STARZ. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
8) Ukončení nájemní smlouvy  
Usnesení č. 0706/2011 (27/6a) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy č. 2010-442  uzavřené dne 1.12.2010  mezi městem a panem Milanem 
Šmídem na pronájem garážového stání č. 18 v domě čp. 1392 v ul. Leknínová ve Strakonicích, a sice 
dohodou ke dni 30.6.2011. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody. 
 
9) Pronájem garážového stání  
Usnesení č. 0707/2011 (27/6a) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 10 v domě čp. 1392 v ul. Leknínová ve 
Strakonicích s níže uvedenou žadatelkou za následujících podmínek: 
- Blanka Muknšnáblová, Strakonice, nájemné ve výši 300,- Kč/měsíčně + DPH, nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
10) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace na pozemku p.č. dle KN 864/11 v majetku města 
Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 861/28, vše v k.ú. Strakonice, z důvodu oplocení a 
zpřístupnění pozemku KN p.č. 861/28 v k.ú. Strakonice  
Žadatel: Josef a Jiřina Křižanovi, 386 01 Strakonice 
V zastoupení: Petra Soukupová, 386 01 Strakonice 
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Usnesení č. 0708/2011 (27/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s povolením sjezdu z místní na pozemku p.č. dle 864/11 v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice na 
pozemek žadatele p.č. dle KN 861/28  v k.ú. Strakonice z důvodu oplocení a zpřístupnění pozemku KN p.č. 
861/28 v k.ú. Strakonice. 
Podmínkou souhlasu je, že konstrukce budovaného sjezdu zamezí stékání dešťových vod  směrem ke 
stávajícím garážím. Dále je souhlas podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením 
správců inženýrských sítí.  
Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí o povolení sjezdu příslušným silničním správním úřadem (MěÚ 
Strakonice, odbor dopravy) ani povolení k provedení sjezdu ( MěÚ Strakonice, stavební úřad). 
 
11) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 1309/9 a p.č. dle KN 1155/1 vše v k.ú. Strakonice  v souvislosti s projektovou 
přípravou a s realizací stavby: „Revitalizace areálu firmy AUTOGAS – CENTRUM STRAKONICE 
– II. etapa“. 
Žadatel: AUTOGAS – CENTRUM STRAKONICE s.r.o, Heydukova 1269, 386 01 Strakonice. 
V zastoupení: Ing. Jiří Treybal, TMS PROJEKT STRAKONICE, Žižkova 312,   386 01 Strakonice  
Usnesení č. 0709/2011 (27/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením plynové přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1309/9 a p.č. dle KN 
1155/1 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti  s projektovou přípravou a realizací stavby: „Revitalizace areálu 
firmy AUTOGAS – CENTRUM STRAKONICE – II. etapa“,dle sazebníku.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 
12) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 1305/1 a p.č. dle KN 1302/3 vše v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti 
s projektovou přípravou a s realizací stavby: „Připojení pozemku KN p.č. 881/1 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic na vodovodní a kanalizační rozvody“. 
Žadatel: Mgr. Břetislav Hrdlička, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 0710/2011 (27/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením vodovodního řadu včetně přípojek a kanalizačního řadu včetně přípojek do pozemků v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 1305/1 a p.č. dle KN 1302/3 vše v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti  
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Připojení pozemku KN p.č. 881/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
na vodovodní a kanalizační rozvody“,dle sazebníku.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu města jejím podpisem..   
 
13) Informace o realizaci majetku státu 
Usnesení č. 0711/2011 (27/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s převodem pozemků p.č. 244/3 o výměře 1492 m2 , orná půda, ZPF a p.č. 244/4 o výměře 229 m2, orná 
půda, ZPF, vše v k.ú. Hajská z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví vybraným nabyvatelům (výběr 
nabyvatele proveden formou zjištění vhodného nabyvatele    ve výběrovém řízení). 
 
14) Žádosti spol. Euroškola Strakonice střední odborná škola s.r.o. 
Usnesení č. 0712/2011 (27/6a) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. 94-003  uzavřené mezi Euroškolou Strakonice střední 
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odbornou školou s.r.o. a městem Strakonice dne 1.8.1994, jehož předmětem bude snížení  nájemného  
z pronájmu  budovy  čp. 361 v ul. Husova  ve Strakonicích,  a to  na dobu 1 roku od 1. července 2011 do 30. 
června 2012 o 25 %.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 

15)  Generální oprava technologií prameniště a slučovacího objektu při  ÚV Hajská 
Usnesení č. 0713/2011 (27/6a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v souvislosti s výběrem dodavatele stavby: „Generální oprava 
technologií prameniště a slučovacího objektu při UV Hajská“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo v souvislosti s dodávkou stavby: Generální oprava technologií prameniště a 
slučovacího objektu při UV Hajská“  se společností HOCHTIEF CZ, a.s., závod Čechy – jih, Okružní 544, 
České Budějovice, za celkovou cenu díla ve výši 2.327.777,- Kč bez DPH. Termín plnění 07/11 – 08/11. 
III. Pověřuje 
ředitele společnosti Technické služby Strakonice, s.r.o. k podpisu smlouvy o dílo. 
 
16)  Stavební úpravy kanalizace u odlehčovací komory OK 179, Strakonice 
Usnesení č. 0714/2011 (27/6a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu a posouzení a hodnocení nabídek v souvislosti s výběrem zhotovitele stavby: „Stavební úpravy 
kanalizace u OK 179, Strakonice“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo v souvislosti s realizací stavby: „Stavební úpravy kanalizace u OK 179, 
Strakonice“  se společností HOCHTIEF CZ, a.s., závod Čechy – jih, Okružní 544, České Budějovice, za 
celkovou cenu díla ve výši 1.535.777,- Kč bez DPH. Termín plnění 07/11 – 10/11. 
III. Pověřuje 
ředitele společnosti Technické služby Strakonice, s.r.o. k podpisu smlouvy o dílo. 
 
17)  Úprava prostranství před ZŠ Dukelská 
Usnesení č. 0715/2011 (27/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zasypáním prostoru kruhového půdorysu (tzv. „důlku“) umístěného pod úrovní terénu na veřejném 
prostranství před ZŠ Dukelská. 
 
18) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 217/2 a p.č. dle KN 1267/2 vše v k.ú. Strakonice  v souvislosti s projektovou 
přípravou a realizací stavby: „ Garáž Bavorova ulice, Strakonice“. 
Žadatel: Václava Vlasáková,  386 01 Strakonice. 
V zastoupení: Ing. Miloš Polanka – projektový ateliér, Písecká 506,  386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 0716/2011 (27/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením dešťové kanalizační přípojky a elektropřípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 217/2 a p.č. dle KN 1267/2 vše v k.ú. Strakonice  v souvislosti s projektovou přípravou a realizací 
stavby: „Garáž Bavorova ulice, Strakonice“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
  
19) Žádost o pronájem pozemků v lokalitě sejpů u Modlešovic 
Žadatel: DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie 
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Usnesení č. 0717/2011 (27/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku pozemků parcel. č. dle  KN  443/2, 443/3, 443/4 a části 541/1  (resp. 
parcel PK nebo jejich částí č. 443, 539, 540 a 544/1) o výměře cca 13,5 ha  v k.ú. Modlešovice.   
II. Souhlasí 
v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce, s uzavřením smlouvy o výpůjčce s občanským sdružením 
DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie, IČ, 26648881, se sídlem České Budějovice, Emy Destinové 
395,  jejímž předmětem jsou pozemky parcel. č. dle  KN  443/2, 443/3, 443/4 a části 541/1 (resp. parcel  PK 
nebo jejich částí č. 443, 539, 540 a 544/1) o výměře cca 13,5 ha  v k.ú. Modlešovice. Smlouva o výpůjčce 
bude uzavřena na dobu 5 let s možností žádat o prodloužení výpůjčky a bude respektovat podmínky 
stanovené příslušnými odbory MěÚ Strakonice, zejména odboru životního prostředí. Podmínkou uzavření 
smlouvy je souhlas zástavního věřitele Státního fondu životního prostředí České republiky, neboť pozemek 
parc.č 539 dle PK  v k.ú. Modlešovice je předmětem zástavního práva.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
20) Stavba: Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice 
Usnesení č. 0718/2011 (27/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 4 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 snížení ceny 
díla dle usnesení RM č. 0645/2011 ze dne 8.6.2011 (změna typu svítidel veřejného osvětlení v rámci stavby 
Rekonstrukce Velkého náměstí – ZL 44) o 217.966,18 Kč včetně DPH následující : 
-  snížení ceny díla s ohledem na změnu: provedení kamenné dlažby z kostek 13/13 cm světle  okrové barvy 
místo kamen.dlaždic světle okrové barvy v kruhové křižovatce, včetně úpravy výměr z důvodu umožnění 
průjezdu autobusů MHD (ZL 45) o částku 159.040,23 Kč bez DPH, tzn. 190.848,28 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.  
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
21) Bc. Václava Vlasáková, Strakonice zastoupena Ing. Milošem Polankou, projektový atelier, 
Písecká 506, Strakonice 
- žádá o souhlas se stavbou „Garáž“ na pozemcích p.č. 217/2 a p.č. 1267/2 vše v k.ú. Strakonice 
- žádá o souhlas s přejezdem pozemku p.č. 1267/2 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 0719/2011 (27/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se stavbou garáže pro tři automobily na částech pozemků p.č. 217/2 a p.č. 1267/2 vše v k.ú. Strakonice.  
Investorem stavby „Garáž“ na předmětných částech pozemků je Bc. Václava Vlasáková, Strakonice.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebních úřadu, odboru dopravy MěÚ Strakonice a architekta města 
Strakonice. 
II. Souhlasí 
s přejezdem a zpevněním části pozemku p.č. 1267/2 v k.ú. Strakonice, za účelem vjezdu do garáže. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebních úřadu, odboru dopravy MěÚ Strakonice a architekta města 
Strakonice. 
 
1) DŘEVOINTER Strakonice s.r.o. – vybavení ZŠ Povážská – dodatek č.2 
Usnesení č. 0720/2011 (27/6b) 
Rada města v souvislosti se Smlouvou  o dílo č. SOD 04151 (u objednatele evidovaná pod č. 04-482)        
na dodávku a montáž vybavení pro stavbu „ZŠ Povážská Strakonice“.   
I. Souhlasí   
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s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Strakonice a společností DŘEVOINTER 
Strakonice s.r.o., jehož předmětem je změna  předmětu plnění (dle přílohy) znamenající  snížení  ceny  díla  
o částku  1.023.708,- Kč  bez DPH,  tzn. 1.228.449,6 Kč včetně 20% DPH. Celková cena díla podle dodatku 
č. 2 činí 21.493.080,- Kč, tzn. 25.791.696,- Kč včetně 20% DPH.   
II. Pověřuje  
starostu města uzavřením a podpisem dodatku č. 2 ke  smlouvě  o dílo. 
 
8. Přidělení bytu v DPS Jezerní 1281,  Strakonice   
Usnesení č. 0721/2011 (28/8) 
Rada města po projednání 
I. Ruší  
usnesení č. 0599/2011, ze dne 1.6.2011 
II. Souhlasí  
s přidělením bytu o velikosti 1+0, číslo 013 v Domě s pečovatelskou službou, Jezerní 1281, Strakonice, 
panu Václavu Chalušovi, Strakonice. 
II. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválené usnesení 
 

9.  Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Strakonice běžkařům – pořízení stopaře“  
Usnesení č. 0722/2011 (28/9) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu v rámci Grantového programu Rozvoj infrastruktury podporující 
zážitkovou turistiku, na projekt „Strakonice běžkařům – pořízení stopaře“, mezi městem Strakonice, Velké 
náměstí 2, Strakonice a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Výše 
poskytnutého grantu je 50.000,- Kč. 
II.  Pověřuje 
odbor rozvoje sdělením nesouhlasného rozhodnutí města Strakonice poskytovateli grantu, tj. Jihočeský kraj, 
a zároveň odmítnutím grantových prostředků ve výši 50.000,- Kč. 
 
10. MěÚSS - Komise pro výběr žadatelů o umístění do domovů pro seniory a domova se zvláštním 
režimem  
Usnesení č. 0723/2011 (28/10) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
Jmenování komise pro výběr žadatelů o umístění do domovů pro seniory 
Usnesení č.0200/2011(10/4)  
II. Jmenuje  
členy komise pro výběr uchazečů žádajících o pobytové služby v Domově pro seniory, Lidická 189 , 
Domově pro seniory, Rybniční 1282, Strakonice a Domova se zvláštním režimem, Rybniční 1282 
v tomto složení : 
PhDr.   Říhová Ivana, místostarosta 
Ing.      Seknička Karel, ředitel MěÚSS Strakonice 
pí.        Pašavová Miloslava,  
Mgr.    Vysoká Lenka, vedoucí sociálního odboru MÚ 
Bc.       Jana Šefčíková, sociální pracovnice MěÚSS Strakonice 
Mgr.    Lechnýřová Miroslava, sociální pracovnice MěÚSS Strakonice  
MUDr. Michal Pelíšek, člen ZM 
III. Ukládá  
řediteli MěUSS Strakonice uzavírat smluvní vztahy o pobytu  pouze  se žadateli  vybranými jmenovanou 
komisí.  
 

11. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 0724/2011 (28/11) 



 11 

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 5. července 2011- reprodukovaná hudba – terasa Restaurace-Pizzerie „U Papeže“, pořádá 
František Sedláček, 342 01 Sušice, ve úterý od 19:00 hodin do 24:00 hodin. 
 
12. Návštěva partnerského města Lengnau 
Usnesení č. 0725/2010  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s návštěvou partnerského města Lengnau ve dnech 18.8.2011. – 21.8.2011. Město Strakonice bude 
zastupovat Ing. Pavel Pavel s manželkou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys     PhDr. Ivana Říhová                              
       starosta          místostarostka  
  


