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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  30. jednání Rady města Strakonice 

konaného 20. července 2011 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     5 členů RM 

Ing. Vondrys – starosta 
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové  RM: Mgr. Cháberová, Mgr. Samec, Ing. Joza 
Ing. Tůma – tajemník 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka  

 
Omluveni:   Ing. Pavel – místostarosta 

Mgr. Pavelka 
Program: 
 
1. Přidělení bytu v DPS Jezerní 1281,  Strakonice   

            Usnesení č. 0728/2011  
2. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku a montáž nábytku do tří 
učeben ZŠ F.L. Čelakovského, která je součástí projektu „Modernizace ZŠ F. L. Čelakovského“ 

            Usnesení č. 0729/2011  
3. Povolení výjimky  z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 

            Usnesení č. 0730/2011 
4. Rozpočtová   opatření  č.  42 – 46 
                      Usnesení č. 0731/2011  
5. TS – bytové záležitosti 

                Usnesení č. 0732/2011  
6. Úprava vnitrobloku bytových domů mezi ul. Bezděkovská a Dukelská ve Strakonicích 
                      Usnesení č. 0733/2011 
7. Majetkové záležitosti 

   Usnesení č. 0734/2011 – 0754/2011 
8. MěÚSS:  A/ Prodloužení ubytování v AD 
                     Usnesení č. 0755/2011 

B/ Ukončení ubytování v AD 
                        Usnesení č. 0756/2011 

9. ZŠ Povážská Strakonice – zapojení rezervního fondu 
            Usnesení č. 0757/2011 

10. Jmenování členů školské rady při ZŠ zřizovaných městem Strakonice 

            Usnesení č. 0758/2011  
11. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku a montáž audiovizuální 
a výpočetní techniky ZŠ F.L.Čelakovského, která je součástí projektu „Modernizace ZŠ F. L. 
Čelakovského, Strakonice“ 

            Usnesení č. 0759/2011 
12. Použití rezervního fondu organizace STARZ Strakonice na opravu havarijního stavu vstupního 
schodiště – zimní stadion Strakonice.  

               Usnesení č. 0760/2011              
13. Pověření výkonem opatrovnictví          

            Usnesení č. 0761/2011              
14. Užití znaku města a finanční příspěvek – SK Biatlon Strakonice, o. s.     

            Usnesení č. 0762/2011    
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15. Jmenování člena výběrové komise – ZŠ Dukelská       
                     Usnesení č. 0763/2011    
16. Projekt „Technologické centrum ORP Strakonice a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích  
SO ORP Strakonice“- Zadání veřejné zakázky                                                                                                                                             
                               Usnesení č. 0764/2011  
17. Stanovení odměn ředitelům řízených organizací za I. pololetí 2011 

            Usnesení č. 0765/2011  
18. ČČK Strakonice – poskytnutí finančního příspěvku 

            Usnesení č. 0766/2011  
19. HC Strakonice  - žádost o pronájem pozemků a provozování parkoviště v době konání Václavské 
pouti 

            Usnesení č. 0767/2011  
20. Udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte 

            Usnesení č. 0768/2011 
 
 
 
Zahájení:  
30. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:50 hodin v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednal 
a odsouhlasil předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. Přidělení bytu v DPS Jezerní 1281,  Strakonice   
Usnesení č. 0728/2011 (30/2) 
Rada města po projednání 
I. Ruší  
usnesení č. 0388/2011, ze dne 30.3.2011 
II. Souhlasí  
s přidělením bytu o velikosti 1+0, číslo 021 v Domě s pečovatelskou službou, Jezerní 1281, 
Strakonice, panu Josefovi Peškovi, Strakonice. 
II. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválené usnesení. 
 
2. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku a montáž nábytku 
do tří učeben ZŠ F.L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280, která je součástí projektu 
„Modernizace ZŠ F. L. Čelakovského“ 
Usnesení č. 0729/2011 (30/3) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu a zadávací dokumentaci k podání nabídky na dodávku a montáž nábytku do tří učeben 
Základní školy  F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 za podmínek uvedených ve výzvě těmto 
dodavatelům: 
SANTAL spol. s r.o., Třeboň, Jiráskova 738/II, 379 01, IČ: 42408121 
Školičky, s.r.o., Praha 7, Osadní 28/1053, 170 00, IČ: 27245608 
KLASSA plus s.r.o., Otice, K Rybníčkům 332, 747 81, IČ: 62364111 
a zároveň zveřejnit výzvu o veřejnou zakázku malého rozsahu a podmínky zadávací dokumentace na 
webových stránkách města Strakonice s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů. 
II. Jmenuje  
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: 
 1. PhDr. Ivana Říhová 
 2. Ing. Libuše Řeřábková 
 3. Stanislava Broulimová 
 4. Bc. Milan Šopinec 
 5. Mgr. Jaroslava Kolesová 
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 6. Mgr. Jitka Caisová 
náhradníky členů komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: 
 1. Ing. Pavel Pavel 
 2. Ing. Miluše Vacková 
 3. Dagmar Havlanová 
 4. Ing. Věra Samková 
 5. Mgr. Jolana Opavová 
III. Ukládá 
vedoucí odboru školství a cestovního ruchu zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
3. Povolení výjimky  z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 0730/2011 (30/5) 
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) dne 22. července- živá produkce – Plavecký stadion ve Strakonicích, Na Křemelce 512, 386 01 
Strakonice, pořádá Kontakt bB, Vaníčkova 7, Praha 6, v pátek od 22:00 hodin do 02:00 hod. 
b) dne 29. července 2011- živá produkce – STARZ, Plavecký areál Na Křemelce, pořádá Kontakt bB, 
Vaníčkova 7, Praha 6, v pátek od 20:00 hodin do 01:00 hodin. 
c) dne 23. července – živá hudba – Jezdecký areál Strakonice, pořádá Petr Chalupný, Strakonice, 
v sobotu od 15:00 do 02:00 hod. 
d) dne 30.července 2011 – koncert, Podskalí Ostrov ve Strakonicích, pořádá Catering ST, s.r.o., 
Strakonice, Michal Polata, v sobotu od 20:00 – 01:00 hodin  
e) dne 3. srpna 2011 – diskotéka Františka Mareše, Podskalí Ostrov ve Strakonicích, pořádá Catering 
ST, s.r.o., Strakonice, Michal Polata, ve středu od 20:00 – 00:00 hodin 
f) dne 10. srpna 2011 – koncert, Podskalí Ostrov ve Strakonicích, pořádá Catering ST, s.r.o., 
Strakonice, Michal Polata, ve středu od 20:00 – 00:00 hodin 
 
4. Rozpočtová   opatření  č.  42 – 46 
Usnesení č. 0731/2011 (30/6) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 42  ve výši  200 000,- Kč  
Investiční grant z JčK na projekt „Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Na Ohradě, 
Strakonice“. 
RO  č. 43  ve výši  200 000,- Kč  
Investiční grant z JčK na projekt „Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Ellerova, 
Strakonice“. 
RO  č. 44  ve výši  5 000,- Kč  
Dotace ze státního rozpočtu pověřenému úřadu na pokrytí výdajů spojených s konáním nových voleb 
do obce Paračov, které se konaly 2. července 2011. 
RO  č. 45  ve výši  49 000,- Kč  
Neinvestiční grant z JčK na realizaci projektu „Oprava střech kotců v psím útulku ve Strakonicích“. 
RO  č. 46  ve výši  74 025,- Kč  
Dotace JčK pro ZŠ Povážská, Strakonice na projekt „Rovné příležitosti pro každého, šance pro 
všechny“. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 42 - 46  provést. 
 
5. TS – bytové záležitosti 
1) Poskytnutí přístřeší – Šíp Jiří, Strakonice 
Usnesení č. 0732/2011 (30/7) 
Rada města po projednání 
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I. Rozhodla 
Použít bytovou jednotku 1+0 v Bažantnici, číslo bytu 003, II. kategorie v 1. patře domu, jako přístřeší 
pro Šípa Jiřího dosud bytem Strakonice, formou smlouvy o nájmu na dobu 6 měsíců.        
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. převzít vyklizený byt na adrese Velké náměstí 47/I, Strakonice a 
poskytnout přístřeší.  
 
7. Úprava vnitrobloku bytových domů mezi ul. Bezděkovská a Dukelská ve Strakonicích 
Usnesení č. 0733/2011 (30/8) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí   
informaci o projednání úpravy vnitrobloku bytových domů mezi ul. Bezděkovská a Dukelská ve 
Strakonicích na pozemcích č.: 628/126 (část) a 628/114 v katastrálním území Nové Strakonice.  
II. Souhlasí   
s navrhovaným řešením revitalizace daného území a jeho rozdělení do 2 etap následovně:  
- V roce 2011 ozdravení daného území (prořezávky a kácení starých a nebezpečných dřevin), výsadba 
centrální zeleně (4 ks vzrostlých stromů), oplocení areálu poplastovaným pletivem výšky 180 cm na 
ocelových sloupcích, realizace jednoduché dvoukřídlé brány v severovýchodní části prostoru a 
umístění 2 ks laviček. 
- V roce 2012 dokončení výsadby vzrostlé zeleně, osazení zbývajících laviček a dalšího mobiliáře, 
realizace herních prvků a dopadových ploch v centrální části území. 
III. Ukládá 
odboru rozvoje zajistit ve spolupráci s Technickými službami s.r.o., Strakonice a odborem životního 
prostředí postupnou realizaci regenerace daného území dle vybraného řešení. 
 
7. Majetkové záležitosti 
 
1) Zadávací řízení na zhotovitele stavby „Oprava altánu v Rennerových sadech ve Strakonicích“  
Usnesení č. 0734/2011 (30/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Oprava altánu v Rennerových sadech ve 
Strakonicích“.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., Písecká 
893, 386 24 Strakonice, IČ 62509641 na zhotovitele stavby „Oprava altánu v Rennerových sadech ve 
Strakonicích“, za cenu 333.038,- Kč bez DPH, tj. 399.646,- Kč včetně DPH 20%, s termínem 
ukončení realizace a předání předmětu díla do 26.9.2011.  
III. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
2) Rengl s.r.o. Zákopnická 354/11, Liberec 460 14 – připomínky k nájemní smlouvě 
Usnesení č. 0735/2011 (30/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s částečnou revokací usnesení RM číslo 0437/2011 a zapracovat do nájemní smlouvy, uzavřené se 
společností Rengl s.r.o. Zákopnická 354/11, Liberec 460 14, šestiměsíční výpovědní lhůtu a dále, že 
platba nájemného bude placena předem dvakrát ročně k 15.1. a 15.7. 
II. Nesouhlasí 
aby v nájemní smlouvě uzavřené se společností Rengl s.r.o. Zákopnická 354/11, Liberec 460 14, byly 
sníženy smluvní pokuty z 10.000,- Kč na 5.000,- Kč a 3.000,- Kč.  
 
3) Žádost o povolení uložit kabelové vedení NN na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 585/9 v k.ú.  Strakonice v souvislosti se stavbou  „Strakonice , Radomyšlská – p.č. st. 3621, 
kabel NN“  
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Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katov ická 175, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0736/2011 (30/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelového vedení NN  na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 585/9 v k.ú. 
Strakonice  v souvislosti se stavbou  „Strakonice , Radomyšlská – p.č. st. 3621, kabel NN“ . 
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 585/9 v k.ú. Strakonice  v souvislosti se 
stavbou  „Strakonice , Radomyšlská – p.č. st. 3621, kabel NN“. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 585/9 v k.ú. Strakonice  v souvislosti se stavbou  „Strakonice , 
Radomyšlská – p.č. st. 3621, kabel NN“, dle sazebníku. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných  smluv. 
 
4) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení 
věcného břemene na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 712 v k.ú. Nové  
Strakonice v souvislosti se stavbou  „Linka Volyně – ÚO 462-283 - rekonstrukce“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katov ická 175, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0737/2011 (30/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 712 v k.ú. Nové Strakonice  
v souvislosti se stavbou  „Linka Volyně – ÚO 462-283 - rekonstrukce“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 712 v k.ú. Nové Strakonice  v souvislosti se stavbou  „Linka 
Volyně – ÚO 462-283 - rekonstrukce“, za částku  4.000,- Kč + DPH. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných  smluv. 
 
5)  Teplárna Strakonice a.s. - převzetí práv a povinností ze stavebního povolení na akci 
„Základní škola Povážská, objekt SO 012 Přípojka tepla“. 
Usnesení č. 0738/2011 (30/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o převzetí práv a povinností ze stavebního povolení na stavbu „Základní škola 
Povážská – SO 012 “ mezi Teplárnou Strakonice a.s. a městem Strakonice. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
6) Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostorů  
Usnesení č. 0739/2011 (30/4) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostorů ve II. a III. nadzemním podlaží objektu 
Základní školy Lidická čp. 194 ve Strakonicích od 1.9.2011, konkrétně prostorů učeben, chodeb, 
sociálů atd. 
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8) Žádosti spol. Euroškola Strakonice střední odborná škola s.r.o. 
Usnesení č. 0740/2011 (30/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se změnou užívání u bytové jednotky 2+1 1. kategorie, která je pevně propojena s budovou školy čp. 
361 v ul. Husova ve Strakonicích, z původního způsobu užívání -  bytová jednotka, na nový způsob 
užívání – šatny pro studenty.  
 
9)  Informace o objednávkách vystavených majetkovým odborem v období 1.4.2011 – 30.6.2011 
Usnesení č. 0741/2011 (30/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o objednávkách vystavených majetkovým odborem v období 1.4.2011 – 30.6.2011. 
 
1) Tomáš a Eva Dunovských, Strakonice – žádost o narovnání majetkoprávních vztahů 
(odprodej, výpůjčka, pronájem) 
Usnesení č. 0742/2011 (30/4a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 
cca 40 m2, nacházející se v ulici Lesní. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
 
2) Barbora Krásová, Strakonice – žádost o prodej/ pronájem  pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 0743/2011 (30/4a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem pozemku p.č. 352/9 o výměře 421 m2 v k.ú. Strakonice. 
 
6) Úprava „Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice“  
Usnesení č. 0744/2011 (30/4a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
upravit s účinností od 14. 9. 2011 „Zásady hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice“ 
schválené Zastupitelstvem města Strakonice dne 15.10.2003, dne 22.6.2005 a dne 25.6.2008 takto:  
- čl. I se doplňuje touto větou:  
“ Pokud žadatel, v případě změny, neprovede aktualizaci (tzn. změna adresy, rodinný stav, tel. 
číslo…) nejdéle do 1 měsíce od doby, kdy ke změně došlo, bude vyřazen z evidence žádostí“. 
- v první větě čl. III se vypouštějí slova“….o velikosti do 50 m2 včetně…“ tj. nové znění této věty 
bude: 
„Bytová komise ve spolupráci s odborem majetkovým MěÚ, úsekem bytovým, průběžně sestavuje užší  
seznam žadatelů o nájem bytu a předkládá jej radě města ke schválení“. 
- ve druhé větě čl. III se vypouštějí slova „…….o velikosti do 50 m2 včetně….“ tj. nové znění této věty 
bude: 
“V průběhu příslušného roku je bytová komise oprávněna navrhnout radě města změnu či doplnění 
užšího seznamu žadatelů o nájem bytu“.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru vypracovat úplné znění „Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města 
Strakonice“.  
 
7) Bytová jednotka č. 006/789, ul. M. Alše, Strakonice I – 2+1, o výměře 57,10 m2 
Usnesení č. 0745/2011 (30/4a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
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souhlasit s prodejem b.j. 006/789 v domě č.p. 789 v ul. Mikoláše Alše, Strakonice I, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku panu Marku Jindrákovi, bytem 
Prácheňská 77, Horažďovice, za  cenu 560.000,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
8) Bytová jednotka č. 011/1232, ul. Kosmonautů, Strakonice I – 1+1, o výměře 50,60 m2 
Usnesení č. 0746/2011 (30/4a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 011/1232 v domě č.p. 1232 v ul. Kosmonautů, Strakonice I, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku paní Martině Skuhrovcové, bytem 
sídl. 1. máje 1142, Strakonice, za  cenu 501.000,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 

 
9) Bytová jednotka č. 002/432, ul. Bezděkovská, Strakonice II – 2+1, o výměře 55,30 m2 
Usnesení č. 0747/2011 (30/4a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 002/432 v domě č.p. 432 v ul. Bezděkovská, Strakonice II, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku manž. Miroslavu a Miluši 
Zachovým, bytem Mánesova 1209, Strakonice za  cenu 651.000,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
1)  Smlouva o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 0748/2011 (30/4b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného  břemene  v souvislosti  s umístěním a  provozováním 
vodovodního  řadu  na  pozemku  p.č.  dle  KN  44/2  v k.ú.  Nové  Strakonice,   povinný   Ing. 
Miroslav  Třeštík.  Věcné  břemene  bude  zřízeno  za úplatu  dle  znaleckého  posudku   č. 5819-
183/11 ve výši 12.210,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
2) Mandátní smlouva na výkon zadavatele výběrového řízení na akci: „Sběrný dvůr – 
Strakonice, p.p.č. 1208/5, 2178“ 
Usnesení č. 0749/2011 (30/4b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Mandátní smlouvy  na výkon zadavatelských činností souvisejících s výběrovým řízením 
veřejné zakázky na realizaci stavby: „Sběrný dvůr – Strakonice, p.p.č. 1208/5, 2178“ s firmou Veřejné 
zakázky, s.r.o., Na Hutích 661/9, 160 00 Praha 6, Bubeneč. Cena díla je 100.000 Kč bez DPH + 
případné další činnosti související zejména s přezkumem zadávacího řízení u orgánu dohledu  za 
hodinovou sazbu 2.200,- Kč bez DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
3) Doplnění zadávací dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele stavby „Revitalizace 
sídliště Mír, Strakonice – I. etapa“ 
Usnesení č. 0750/2011 (30/4b) 



 8

Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
doplnit zadávací dokumentaci na akci „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – I. etapa“ o následující 
body: 
článek 7, odstavec a) 
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč čestným prohlášením, z jehož obsahu 
musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady dle      § 53 odst. 1 písm. a) až 
j) zákona. Prohlášení je možno doložit na formuláři, který je přílohou zadávací dokumentace. Dále 
uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm, k) a l). 
článek 7, odstavec c) 
 K prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží: 
- Uvedení údajů o výši obratu za poslední tři roky jednotlivě za každý rok celé firmy a to v minimální 
výši 20.000.000,- Kč za každý rok.  
článek 7, odstavec d) 
 K prokázání technických kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží: 
- Seznam nejvýznamnějších stavebních prací obdobného charakteru za posledních pět let a osvědčení 
jednotlivých objednatelů o řádném plnění těchto prací s uvedením ceny zakázky, doby, místa plnění a 
informace zda byly práce řádně dokončeny. Uchazeč doloží alespoň dvě stavby v minimální hodnotě 
4,5 milionu Kč bez DPH. 
 
4) PRIMA Develop s.r.o. – žádost o souhlas s parkováním  
Usnesení č. 0751/2011 (30/4b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s výstavbou bytového domu „Terasy Mlýnská“ s parkováním vozidel obyvatel ul. 
Mlýnská na části pozemku p.č.  97/1 v k.ú. Strakonice – zpevněná plocha (plocha pro poutě) a dále na 
ploše „Beranův dvůr“, a to po dobu  realizace hrubé stavby a po dobu provádění dokončovacích prací, 
vždy však mimo období konání Václavské pouti. 
 
5)Výběrové řízení na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
Usnesení č. 0752/2011 (30/4b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na odkup dřevní hmoty s firmou Jirsová Eva – obchodní a lesotechnické služby, 
J. Malého 2274, 397 01 Písek, za cenu 573.348,- Kč včetně DPH.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
6) Smlouva o společném postupu zadavatelů v souvislosti s veřejnou zakázkou  „Silnice III/02220 
Starý Dražejov průtah“ 
Usnesení č. 0753/2011 (30/4b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
uzavřením smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi městem Strakonice a Správou a údržbou 
silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, v souvislosti s realizací 
stavby „Silnice III/02220 Starý Dražejov průtah“. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o společném postupu. 
 
7) Pověření k podpisu „souhlasu“ s obsahem Veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení 
stavby „Stavební úpravy, nástavba a přístavba dvorní části domu  č.p. 123 ul. Bezděkovská, 
Strakonice – změna stavby před dokončením“ 
Usnesení č. 0754/2011 (30/4b) 
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Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o změnu stavby před dokončením na akci „Stavební úpravy, 
nástavba a přístavba dvorní části domu č.p. 123 ul. Bezděkovská, Strakonice – změna stavby před 
dokončením“ na pozemcích p.č. st. 151, p.č. 704/1, p.č. 706/1 a p.č. st. 91/2, vše  v k.ú. Nové 
Strakonice. 
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
8. MěÚSS:   
A/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 0755/2011 (30/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě paní Jitky Pánkové, pana Jana Bledého, paní Růženy 
Džudžové, paní Ireny Kovacsové, pana Miloslava Červenky na dobu určitou od 1.8. do 30.9.2011 
II. Nesouhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Radka Dlouhého na dobu určitou od 1.8. do 
30.9.2011. 
III. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na dobu 
určitou od 1.8. do 30.9.2011. 
IV. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence. 
                     
B/ Ukončení ubytování v AD 
Usnesení č. 0756/2011 (30/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
ukončení ubytování v Azylovém domě paní Anny Kallové, paní Petry Kunové, pana Mariana Kandry, 
pana Richarda Jirana 
 
9. ZŠ Povážská Strakonice – zapojení rezervního fondu 
Usnesení č. 0757/2011 (30/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s použitím rezervního fondu Základní školy Povážská Strakonice ve výši 500 tis. Kč na financování 
provozu nové školní jídelny. 
 
10. Jmenování členů školské rady při základních školách zřizovaných městem Strakonice 
Usnesení č. 0758/2011 (30/12) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady při ZŠ Strakonice, ul. J. z Poděbrad, do školské 
rady při ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice, do školské rady při ZŠ Strakonice, Dukelská a do školské 
rady při ZŠ Povážská Strakonice. 
II. Jmenuje za zřizovatele 
p. Mgr. Emanuela Pavelku členem školské rady při ZŠ Strakonice, ul. J. z Poděbrad,  
p. PhDr. Ivana Říhová členem školské rady při ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice, 
p. Mgr. Josefa Samce členem školské rady při ZŠ Strakonice, Dukelská.  
 
11. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu k podání nabídky na dodávku 
a montáž audiovizuální a výpočetní techniky Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, 
Jezerní 1280, která je součástí projektu „Modernizace ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice“ 
Usnesení č. 0759/2011 (30/12) 
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Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu a zadávací dokumentaci k podání nabídky na dodávku a montáž audiovizuální a 
výpočetní techniky do čtyř učeben Základní školy  F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 za 
podmínek uvedených ve výzvě těmto dodavatelům: 
AV Media, a.s., Žižkova 1, 370 01 České Budějovice, IČ:  48108375 
ACTIVPARTNER Jižní Čechy, Vyšný 117, 381 01 Český Krumlov, IČ:  72177268 
ORION Computer s.r.o., Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice, IČ: 26042223 
NTS computer, a.s., Bezděkovská 30, 386 01, Strakonice, IČ: 25180746 
FOMAC, Fr.Škroupa 1521/7, 370 06 České Budějovice, IČ: 63907178 
a zároveň zveřejnit výzvu o veřejnou zakázku malého rozsahu a podmínky zadávací dokumentace na 
webových stránkách města Strakonice s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů. 
II. Jmenuje  
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: 
 1. PhDr. Ivana Říhová 
 2. Ing. Libuše Řeřábková 
 3. Ing Rudolf Ulč 
 4. Bc. Milan Šopinec 
 5. Mgr. Jaroslava Kolesová 
 6. Mgr. Jitka Caisová 
 7. Ing. Miroslav Ině 
náhradníky členů komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: 
 1. Ing. Pavel Pavel 
 2. Ing. Miluše Vacková 
 3. Ing. Václav Sýkora 
 4. Dagmar Havlanová 
 5. Ing. Věra Samková 
 6. Mgr. Jolana Opavová 
 7. Ing. Richard Kozák 
III. Ukládá 
vedoucí odboru kanceláře tajemníka zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
12. Použití rezervního fondu organizace STARZ Strakonice na opravu havarijního stavu 
vstupního schodiště – zimní stadion Strakonice.  
Usnesení č. 0760/2011 (30/15) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí  
s použitím části rezervního fondu ve výši 387.098,-Kč, který bude použit na opravu havarijního stavu 
vstupního schodiště – zimní stadion Strakonice. 
 
13. Pověření výkonem opatrovnictví          
Usnesení č. 0761/2011 (30/16) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
Usnesení Okresního soudu ve Strakonicích o ustanovení Města Strakonice opatrovníkem ve věci 
úplného zbavení způsobilosti  k právním úkonům pana Emila Petrovice,  nar. 10.1.1944, bytem Velké 
náměstí 2, Strakonice. 
II. Pověřuje 
paní Martu Černochovou, nar.16.2.1961, bytem Baarova 1062, Strakonice a v případě její 
nepřítomnosti paní Jaroslavu Wolfovou, nar. 5.7.1959, bytem Mendelova 738, Praha 4  výkonem 
opatrovnické funkce panu Emilovi Petrovicovi,  nar. 10.1.1944, bytem Velké náměstí 2, Strakonice. 
 
14. Užití znaku města a finanční příspěvek – SK Biatlon Strakonice, o. s 
Usnesení č. 0762/2011 (30/17) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
s užitím znaku města Strakonice na klubových dresech a lyžařských kombinézách Sportovního klubu 
Biatlon Strakonice, o. s. 
II. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč SK Biatlon Strakonice, o. s., na startovné při 
účasti na Mistrovství světa v orientačním biatlonu ve Starém Městě pod Landštejnem ve dnech 11.-14. 
8. 2011. Příspěvek bude hrazen z organizace 214 – finanční prostředky na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města.     
 
15. Jmenování člena výběrové komise – ZŠ Dukelská      
Usnesení č. 0763/2011 (30/18) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s jmenováním za město Strakonice Ing. Miroslava Iněho členem a Ing. Václava Sýkory náhradníkem 
výběrové komise na zakázku: dodávka software a digitální techniky do Základní školy Strakonice, 
Dukelská 166. 
Výběrové řízení proběhne dne 5. srpna 2011 v 10:00 hodin. 
II. Souhlasí 
s jmenováním za město Strakonice p. Dagmar Havlanové členem a Ing. Libuše Řeřábkové 
náhradníkem výběrové komise na zakázku: vybavení učebny fyziky (přístroje, stavebnice, PC a 
mikroskopy pro výuku) do Základní školy Strakonice, Dukelská 166. 
Výběrové řízení proběhne dne 11. srpna 2011 v 9:00 hodin. 
 
16. Projekt „Technologické centrum ORP Strakonice a rozvoj služeb eGovernmentu 
v obcích  SO ORP Strakonice“- Zadání veřejné zakázky                                                                                                                                             
Usnesení č. 0764/2011 (30/19) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zadat veřejnou zakázku na dodavatele akce „Technologické centrum ORP Strakonice a rozvoj služeb 
eGovernmentu v obcích SO ORP Strakonice“ jako podlimitní veřejnou zakázku na dodávky dle 
ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, za podmínek a v rozsahu 
uvedeném ve výzvě, těmto zájemcům: 

1. ICZ a.s. – centrála, Na Hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 25145444 
2. DATRON, a.s., Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa, IČ: 43227520 
3. XANADU, Žirovnická 2389, 106 00 Praha, IČ: 14498138 
4. S&T CZ s.r.o., Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, IČ: 44846029 
5. AutoCont CZ a.s., Nemocniční 12, 702 00 Ostrava, IČ: 47676795 

včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice 
II. Rozhodla  
že podané nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií: 

- celková nabídková cena v Kč bez DPH  váha 60% 
- splnění technických specifikací  váha 40% 

III. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Technologické centrum 
ORP Strakonice a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích SO ORP Strakonice“ 
IV. Jmenuje 
hodnotící komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
členové hodnotící komise:    náhradníci členů hodnotící komise: 
1. člen – Ing. Pavel Vondrys    1. náhradník – Ing. Pavel Pavel 
2. člen – Ing. Stanislav Štěpánek   2. náhradník – Ing. Jan Tůma 
3. člen – Ing. Rudolf Ulč    3. náhradník – Mgr. Jitka Stropnická 
4. člen – Ing. Miroslav Ině    4. náhradník – Milada Švihálková 
5. člen – Ing. Richard Kozák    5. náhradník – Ing. Josef Šetele 
6. člen – Ing. Václav Sýkora    6. náhradník – Bc. Milan Šopinec 
7. člen – Ing. Věra Samková    7. náhradník – Ing. Jitka Pelešková 



 12 

přizvaný odborník: JUDr. Eva Dlouhá, Ing. Pavel Jirka 
Dále bude přizván zástupce Centra pro regionální rozvoj ČR. 
V. Ukládá 
odboru rozvoje a kanceláři tajemníka – oddělení informatiky zajistit plnění veškerých úkonů při zadání 
této veřejné zakázky. 
 
17. Stanovení odměn ředitelům řízených organizací za I. pololetí 2011 
Usnesení č. 0765/2011 
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. 2011, jejíž výše je v písemné podobě uložena na 
personálním oddělení MěÚ. 
 
18. ČČK Strakonice – poskytnutí finančního příspěvku 
Usnesení č. 0766/2011 
Rada města po projednání    
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ČČK Strakonice ve výší 5.523,-Kč na soutěž hlídek mladých 
zdravotníků. Bude hrazeno z kapitoly 217 – příspěvky – kultura. 
 
19. HC Strakonice  - žádost o pronájem pozemků a provozování parkoviště v době konání 
Václavské pouti 
Usnesení č. 0767/2011 
Rada města po projednání    
I. Souhlasí 
s bezplatným pronájmem pozemků a provozováním parkoviště před zimním stadionem, v okolí 
fotbalových hřišť a před plaveckým stadionem  občanskému sdružení HC Strakonice, Na Křemelce  
512, Strakonice a to ve dnech 24.9. a 25.9.2011 za účelem zajištění parkování v době Václavské pouti. 
 
20. Udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte 
Usnesení č. 0768/2011 
Rada města po projednání    
I. Souhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte pí Marcele 
Cihlářové v souvislosti s konáním obřadu „Vítání občánků do života“. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku matce dítěte pí Marcele Cihlářové. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                        PhDr. Ivana Říhová                              
       starosta                             místostarostka  
  


