
 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  31. jednání Rady města Strakonice 

konaného 10. srpna 2011 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     6 členů RM 

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

 
Omluveni:   Ing. Vondrys – starosta 
Program: 
 
1. Smlouva o partnerství a spolupráci – projekt Město stromů   
       Usnesení č. 0769/2011 
2. Směrnice o inventarizaci 
   Usnesení č. 0770/2011 
3. Zápis z 1. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice  
   Usnesení č. 0771/2011 
4. Příspěvek o. s. ADRA pobočka Strakonice na ADRA – den pro děti  
   Usnesení č. 0772/2011 
5. Příspěvek Gymnáziu Strakonice na výměnný pobyt  studentů v partnerském městě Bad Salzungen 
   Usnesení č. 0773/2011 
6. Zápis z 44. jednání projektu Otavské plavby 
   Usnesení č. 0774/2011 
7. Majetkové záležitosti 
   Usnesení č. 0775/2011- 0826/2011 
8. Rozpočtový výhled r. 2012 - 2016  
   Usnesení č. 0827/2011 
9. Rozpočtová  opatření   č.  47 – 50 
   Usnesení č. 0828/2011 
10. Smlouva o dílo na dodání vánoční světelné výzdoby na Velkém náměstí a přilehlých ulicích 
   Usnesení č. 0829/2011 
11. MěÚSS:  A/Souhlas s přijetím daru 
   Usnesení č. 0830/2011 

B/Ubytování v AD 
   Usnesení č. 0831/2011 
12. TS – bytové záležitosti 
   Usnesení č. 0832/2011 – 0834/2011 
13. Darovací smlouva k poskytnutí finančního daru na projekt "Obnova kaple sv. Václava" 
   Usnesení č. 0835/2011 
14. Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace na projekt „Navazující intervenční program  
prevence kriminality města Strakonice“ 
   Usnesení č. 0836/2011 
15. Přidělení bytu v DPS Jezerní 1281,  Strakonice   
     Usnesení č. 0837/2011 
16. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006     

            Usnesení č. 0838/2011 
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17. Smlouva o poskytnutí a údržbě software s firmou TDT spol. s .r.o.     
            Usnesení č. 0839/2011 

18. Souhlas s přijetím daru 
            Usnesení č. 0840/2011 
 

19. E.ON 
            Usnesení č. 0841/2011 
 
 
 
            

Zahájení:  
31. jednání Rady města Strakonice zahájil pan místostarosta Ing. Pavel Pavel v 15:40 hodin 
v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem 
RM projednal a odsouhlasil předložený návrh programu jednání. 
 
 
 
1. Smlouva o partnerství a spolupráci – projekt Město stromů   
Usnesení č. 0769/2011 (31/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy mezi městem Strakonice a Nadací Partnerství o partnerství a spolupráci na 
projektu Město stromů. 
II. Pověřuje  
starostu města Strakonice Ing. Pavla Vondryse k podpisu smlouvy o partnerství a spolupráci na 
projektu Město stromů. 
 
2. Směrnice o inventarizaci 
Usnesení č. 0770/2011 (31/2) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
Směrnici o inventarizaci 
II. Ukládá 
všem zaměstnancům MěÚ Strakonice a Městské policie Strakonice seznámit se s obsahem Směrnice o 
inventarizaci 
 
3. Zápis z 1. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice  
Usnesení č. 0771/2011 (31/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 1. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice, konaného dne 27. 6. 2011. 
 
4. Příspěvek o. s. ADRA pobočka Strakonice na ADRA – den pro děti  
Usnesení č. 0772/2011 (31/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku o. s. ADRA pobočka Strakonice, Vinařického 444, 397 01  Písek, ve výši Kč 
2 500,- na zajištění akce ADRA - den pro děti, který se uskuteční v termínu  
4. září 2011 ve Strakonicích.  
 
5. Příspěvek Gymnáziu Strakonice na výměnný pobyt  studentů v partnerském městě Bad 
Salzungen 
Usnesení č. 0773/2011 (31/5) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku Gymnáziu Strakonice, Máchova 174, ve výši Kč 5 000,- na cestu studentů do 
partnerského města Bad Salzungen v SRN v termínu 12. – 17. září 2011. 
 
6. Zápis z 44. jednání projektu Otavské plavby 
Usnesení č. 0774/2011 (31/6) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
zápis z 44. jednání projektu Otavské plavby ze dne 13. června 2011 
 
7. Majetkové záležitosti 
 
1) Paní Marcela Důchodní, Strakonice – žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru + 
pronájem 
Usnesení č. 0775/2011 (31/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice za účelem bedýnkového 
prodeje přímo z auta, o výměře cca 15 m2.  
II. Souhlasí 
pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce, s  pronájmem  části  pozemku  
p.č.  147/1  v k.ú.  Strakonice o výměře cca 15 m2, paní Marcele Důchodní, Strakonice, za cenu 
1.000,- Kč ročně, za účelem bedýnkového prodeje.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Žádost o povolení umístění dětského pískoviště  
Žadatel: Martina Pavolková 
Usnesení č. 0776/2011 (31/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku parcel. č. 1371/1 o výměře cca 6 m2 v k.ú. 
Strakonice.   
II. Souhlasí 
v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce, s uzavřením smlouvy o výpůjčce s paní Martinou 
Pavolkovou, 386 01 Strakonice, jejímž předmětem bude část pozemku parc.č.  1371/1 o výměře cca  6 
m2 v kat. území Strakonice. Pozemek bude vypůjčen za účelem umístění dětského pískoviště, lavičky 
a stolku, které jsou ve vlastnictví vypůjčitele. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní 
dobou 14 dní.  
Provoz pískoviště bude plně zajišťovat vlastník pískoviště, tedy vypůjčitel.  Vypůjčitel bude ve 
smlouvě upozorněn, že při provozování herního prvku – pískoviště je nutné dodržovat přísné 
bezpečnostní a hygienické předpisy.  Do smlouvy bude rovněž zapracována  podmínka, že v případě, 
že umístěný herní prvek bude v provozu, musí být přístupný každému bez omezení.   
 
3)  ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace 
Usnesení č. 0777/2011 (31/10) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zadat veřejnou zakázku na realizaci stavby: : „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ v užším 
řízení  dle § 28 zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
II. Souhlasí 
s uzavřením mandátní smlouvy na  výkon zadavatelských činností, související s výběrovým řízením 
veřejné zakázky na realizaci stavby: „ÚV Pracejovice – rekontrukce a modernizace“ se společností 
Veřejné zakázky, s.r.o., Na Hutích 9, Praha 6 – Bubeneč 160 00. Finanční plnění je stanoveno ve výši 
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150.000,- Kč bez DPH + případné další činnosti, související zejména s přezkumem zadávacího řízení 
u orgánu dohledu za hodinovou sazbu 2.200,- Kč bez DPH. 
III. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné zakázky. 
 
4) Zjednodušené podlimitní řízení v souvislosti s dodavatelem stavby „Regenerace sídliště 1. 
Máje, Strakonice – II. etapa“ 
Usnesení č. 0778/2011 (31/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením zjednodušeného podlimitního řízení na základě záznamu o posouzení  a hodnocení 
nabídek na dodavatele stavby: „Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice – II. etapa“. Nejvýhodnější 
nabídka byla podána společností Casta a.s., Pražská 467, 397 01 Písek za celkovou cenu díla 
7.378.843,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
5) Žádost pana Jana Berana, Strakonice 
Usnesení č. 0779/2011 (31/10) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí  
se zveřejněním záměru na uzavření dodatku k nájemní  smlouvě č. 2010-314 uzavřené dne 24.9.2010 
mezi městem Strakonice a panem Janem Beranem na pronájem „areálu Bažantnice“  v k.ú. Nové 
Strakonice, jehož předmětem bude: 
a) prodloužení doby nájmu u „areálu Bažantnice“, využívaného v současné době panem Janem 
Beranem, bytem Pracejovice 5, Strakonice,  a sice na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou 
podanou ke dni  1. října běžného roku. Jedná se o níže uvedené budovy a pozemky  
 
- OBJEKT č. 3 -  budova čp. 141 v části obce Strakonice II na parc.č. st. 34/1 a č. st. 34/8    – jedná se 
o vilu, která je využívána k bydlení a k ubytovacím účelům (suterén 216 m2, přízemí 176 m2, podkroví 
145 m2) o celkové výměře prostorů  537 m2 
 
- OBJEKT č. 4 a 5 - budova čp. 372 v části obce Strakonice II na parc.č. st. 34/2 a st. 34/10     s 
příslušenstvím (vyjma 2 garáží v přízemí objektu č. 4 o výměře 53,9 m2 - vypůjčeny Oblastnímu 
spolku ČČK Strakonice)  
Objekt  č. 4 tvoří: 

• skladovací a ubytovací prostory (přízemí 712,9 m2   +  143,96 m2,  I. patro 81,18 m2,  II. patro 
81,18 m2)  

• „domek pro správce na st. 34/10“ – prostory pro bydlení a ubytování (suterén 15 m2, přízemí 
61,21 m2, podkroví 55,3 m2) o celkové výměře prostorů 131,51 m2  

  
Objekt  č. 5 tvoří: 

• dílny a skladovací prostory o celkové výměře NP 1270 m2  
 
- OBJEKT č. 1 – čistička odpadních vod na parc.č.  st. 1100 o výměře 31,5 m2. 
 
-  POZEMKY 
parc.č. st. 34/1 o výměře 529 m2   
parc.č. st. 34/2 o výměře 5719 m2  
parc.č. st. 34/8 o výměře 72 m2  
parc.č. st. 34/9 o výměře 108 m2   
parc.č. st. 34/10 o výměře 94 m2  
parc.č. st. 1100 o výměře 40 m2  
parc.č. 399 o výměře 431 m2  
parc.č. 400/1 o výměře 15262 m2  
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parc.č. 400/9 o výměře 11007 m2  
parc.č. 401/1 o výměře  6857 m2  
parc.č. 401/2 o výměře 1090 m2  
parc.č. 401/3 o výměře 3006 m2  
parc.č. 401/5 o výměře 28 m2  
parc.č. 402/1 o výměře 3874 m2  
parc.č. 402/2 o výměře  1126 m2  
parc.č. 402/3 o výměře   395 m2  
parc.č. 406/1 o výměře 1606 m2  
parc.č. 406/2 o výměře 1299 m2  
parc.č. 411/3 o výměře 15332 m2  
parc.č. 746 o výměře 355 m2 . 
 
b) zapracování inflační doložky do nájemní smlouvy č. 2010-314 uzavřené s panem Janem Beranem 
s tím, že inflace nebude uplatňována pro rok 2012. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2010-314  ze dne 24.9.2010 uzavřené mezi městem 
Strakonice a panem Janem Beranem, Strakonice. Předmětem dodatku bude prodloužení doby nájmu 
„areálu Bažantnice“ na dobu neurčitou s  jednoroční výpovědní lhůtou podávanou ke dni 1. října 
běžného roku, v případě neplacení nájemného je výpovědní  doba 1 měsíc, za stávajících finančních 
podmínek s tím, že do smlouvy bude zapracována inflační doložka. Dále bude v dodatku uvedena 
podmínka, že nájemné nebude nájemci zvyšováno o inflační koeficient na dobu 1 roku, tzn. v roce 
2012.  
III. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku, a to po uplynutí zákonem stanovené lhůty v případě, že 
se nepřihlásí jiný zájemce.  
 
6) Pronájem pozemku v lokalitě pod Hvězdou – žádost o pronájem pozemku  
Usnesení č. 0780/2011 (31/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 97/1  v k.ú. Strakonice, se stavbou tržnice v lokalitě  pod Hvězdou, o 
výměře cca 950 m2, za cenu 45.000,- Kč panu Janu Štaubertovi, Dobrá Voda u Českých Budějovic, za 
účelem umístění prodejních stánků a provozování stánkového prodeje v době  konání Václavské poutě 
ve Strakonicích,  tj. od 17. září 2011 do   26. září 2011.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
7) Lenka a Miroslav Šulcovi, Strakonice – žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 628/65 v k.ú. 
Nové Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 0781/2011 (31/10) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s výpůjčkou části pozemku p.č. 628/65 v k.ú. Nové Strakonice, o výměře cca 17,5 m2, obec 
Strakonice, za účelem umístění plechové garáže. Z důvodu strategie města Strakonice neumisťovat 
plechové garáže v centru města Strakonice. 
 
8) Tělovýchovná jednota FEZKO Strakonice, Pod Hradem 128, Strakonice  - žádost o výpůjčku 
části pozemku p.č. 494/6 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 0782/2011 (31/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na část pozemku p.č. 494/6 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 15 m2, obec 
Strakonice. 
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II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 494/6 v k.ú. Nové Strakonice, o výměře cca 15 
m2, s Tělovýchovnou jednotou FEZKO Strakonice, Pod Hradem 128, Strakonice, za účelem umístění 
maringotky, která slouží jako šatna pro členy oddílu, na dobu neurčitou, pokud se v zákonné lhůtě pro 
vyhlášení záměru na výpůjčku nepřihlásí jiný zájemce. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
9) Výpůjčka nebytových prostorů  
Usnesení č. 0783/2011 (31/10) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o bezplatné výpůjčce nebytových prostorů v objektu Základní školy Lidická č.p. 
194  ve Strakonicích, konkrétně 2 místností: třídy o výměře 59,2 m2 (nad malou tělocvičnou) a 
kabinetu o  výměře 23,5 m2,  a to na dobu  29 dnů, žadateli Občanskému sdružení „Přátelé mateřského  
centra Beruška Strakonice“, za účelem využití prostorů k uskladnění vybavení výše uvedeného 
mateřského centra, do doby získání nových prostorů pro toto centrum. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
11) Bytová jednotka č. 001/427, ul. Chelčického, Strakonice I – 1+1, o výměře 65,30 m2    
Usnesení č. 0784/2011 (31/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 001, v domě č.p. 427, ul. Chelčického přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 001/427, ul. Chelčického, Strakonice včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 600.000,- 
Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
12) Uvolněná bytová jednotka č. 015, o velikosti 3+1 v č.p. 1255, ul. Obránců míru, Strakonice  
Usnesení č. 0785/2011 (31/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 015, v domě č.p. 1255, ul. Obránců míru přímým prodejem  do 
osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 015/1255, ul. Obránců míru, Strakonice 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 
900.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
13) Uvolněná bytová jednotka č. 043, o velikosti 1+1 v č.p. 988, ul. Ellerova, Strakonice  
Usnesení č. 0786/2011 (31/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 043, v domě č.p. 988, ul. Ellerova přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 043/988, ul. Ellerova, Strakonice včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 450.000,- 
Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
14) Uvolněná bytová jednotka č. 001, o velikosti 2+1 v č.p. 405, ul. Nádražní, Strakonice  
Usnesení č. 0787/2011 (31/10) 
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Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 001, v domě č.p. 405, ul. Nádražní přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 001/405, ul. Nádražní, Strakonice včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 900.000,- 
Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
15) Uvolněná b.j. 3+1, č.b.  002, v č.p. 433, ul.  Nádražní, Strakonice II  
Usnesení č. 0788/2011 (31/10b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 002, v domě č.p. 433, ul. Nádražní přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 002/433, ul. Nádražní včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 850.000,-Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města.  
 
16) Naděžda Novotná, Strakonice II – žádost o povolení stavebních úprav 
Usnesení č. 0789/2011 (31/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se stavebními úpravami, které spočívají ve výměně stávajícího bytového jádra za zděné pro paní 
Naděždu Novotnou, v bytě č. 003 v domě č.p. 204 ul. Stavbařů, Strakonice II. Stavební úpravy budou 
provedeny na náklady nájemce. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. V případě 
opuštění bytu nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční kompenzaci. Nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, bude byt uveden do původního stavu. 
 
17) Jana Otradovcová, Strakonice – žádost  o povolení stavebních úprav 
Usnesení č. 0790/2011 (31/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se stavebními úpravami, které spočívají v oddělení části obývacího pokoje sádrokartonem, a tím 
vzniku dětského pokoje, pro paní Janu Otradovcovou, Strakonice. Stavební úpravy budou provedeny 
na náklady nájemce. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. V případě opuštění bytu 
nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční kompenzaci. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 
bude byt uveden do původního stavu. 
 
18) Dodatek č.1 Smlouvy o připojení k distribu ční soustavě E.ON.  pro odběrné místo ,, Městské 
toalety v ul. U sv. Markéty“ 
Usnesení č. 0791/2011 (31/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podepsáním dodatku č.1 smlouvy č. 700063206000010 s  E.ON Distribuce a. s., pro odběrné místo  
,, Městské toalety v ul. U sv. Markéty“, jehož předmětem je:  
a) změna termínu připojení z 30.6.2009 na 30.9.2012. 
b) do 30.7.2012 zajistit zákazníkem (Město Strakonice) postavení zdi připojovaného objektu toalety 
tak, aby bylo možno osadit do fasády objektu kabelovou skříň a přivést do ní nový kabel NN. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
19) Dodatek č.1 Smlouvy o připojení k distribu ční soustavě E.ON. pro odběrné místo ,, Městské 
toalety v ul. Bezděkovská “ 
Usnesení č. 0792/2011 (31/10) 
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Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podepsáním dodatku č.1 smlouvy č. 700063205000010 s  E.ON Distribuce a. s., pro odběrné místo  
,,Městské toalety v ul. Bezděkovská“ jehož předmětem je: 
a) změna termínu připojení z 30.6.2009 na 30.9.2012. 
b) do 30.7.2012 zajistit zákazníkem (Město Strakonice) postavení zdi připojovaného objektu toalety 
tak, aby bylo možno osadit do fasády objektu kabelovou skříň a přivést do ní nový kabel NN. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
20) Dodatek č.1 Smlouvy o připojení k distribu ční soustavě E.ON. pro odběrné místo ,, 
Nízkoprahové centrum “ 
Usnesení č. 0793/2011 (31/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podepsáním dodatku č.1 smlouvy č. 7000986610000010 s  E.ON Distribuce a. s.,  pro odběrné místo  
,, Nízkoprahové centrum“ jehož předmětem je: 
a) změna termínu připojení z 31.5.2010 na 30.9.2012. 
b) místo připojení k DS - umístění nové kabelové skříně v pilíři na parc.č. 1248/6 k.ú. Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
21) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON pro odběrné místo ul. Tržní  
Usnesení č. 0794/2011 (31/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podepsáním smlouvy o připojení k distribuční soustavě E.ON pro odběrné místo ,,Zásuvkový 
rozvaděč pod Hvězdou ul. Tržní ve  Strakonicích“. 
II. Souhlasí 
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením, a to ve výši 6.500,- Kč s DPH. 
Úhrada tohoto podílu bude splatná do 15 dnů po podpisu této smlouvy. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
22) Smlouva o dílo ,,Aktualizace energetické koncepce města Strakonice“ 
Usnesení č. 0795/2011 (31/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s zavřením Smlouvy o dílo ,,Aktualizace energetické koncepce města Strakonice “ s firmou SEVEn 
Energy s.r.o , Americká 17, 120 00 Praha 2 , za cenu 140.000,- Kč bez DPH. 
III. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
1) Pan JUDr. Milan Masák, Praha 5 – žádost o prodej či  pronájem pozemku - vyhlášení záměru  
Usnesení č. 0796/2011 (31/10a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 589/1 o výměře cca 125 m2 v k.ú. Střela  
za účelem využívání okrasné plochy.  
II.Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p.č. 589/1 v k.ú. Střela.  
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 589/1 o výměře cca 125 m2 v k.ú. Střela za 
účelem využívání okrasné plochy ale za podmínky,  že nedojde k oplocení pozemku.  
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2) Manželé Vačkářovi, Starý Dražejov, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru 
Usnesení č. 0797/2011 (31/10a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 905/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic                       
o výměře cca  1.500 m2. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatelů z evidence o prodej části pozemku p.č. 905/1 v k.ú. Dražejov                  
u Strakonic. 
 

3) Barbora Krásová, Strakonice – žádost o prodej/ pronájem  pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 0798/2011 (31/10a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 352/9 o výměře 421 m2 v k.ú. Strakonice. 
 
4) Manželé Věra a Tomáš Policarovi, Strakonice – žádost  o prodej pozemku   – vyhlášení 
záměru 
Usnesení č. 0799/2011 (31/10a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 447/3 v k.ú. Strakonice nacházející se            
pod stávajícím cihlovým plotem o výměře cca 11 m2 a záměr na prodej stávajícího cihlového plotu 
mezi pozemkem p.č. 447/3 v majetku města Strakonice a pozemkem p.č. 580/25 v majetku žadatelů, 
vše v k.ú. Strakonice. Přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického plánu. 
 
5) Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc, Praha 2 – žádost  o prodej části pozemku p.č.st. 37/4 v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 0800/2011 (31/10a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č.st. 37/4 v k.ú. Strakonice o výměře cca 
230 m2. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p.č. st. 37/4 v k.ú. Strakonice. 
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č.st. 37/4 v k.ú. Strakonice o výměře cca 200 m2. 
 
6)  Manželé Petr a Pavla Beranovi, Strakonice – žádost  o odstoupení od smlouvy 
Usnesení č. 0801/2011 (31/10a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
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souhlasit s uzavřením dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí kupní, číslo 09-581, týkající se 
jejího ukončení, uzavřená mezi městem Strakonice a manželi Petrem a Pavlou Beranovými, 
Strakonice,  za předpokladu uvedení pozemku do původního stavu, tzn. odstranění zeminy z pozemku 
a posečení pozemku. V předmětné smlouvě je uvedena smluvní pokuta v případě porušení své 
povinnosti zahájit výstavbu do 31.5.2010 – ve výši 5.000,-Kč + odstoupení od smlouvy. Dále 
v případě porušení své povinnosti dokončit výstavbu rodinného domu do 31.5.2013 – ve výši 80.000,- 
+ odstoupení od smlouvy. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné dohody. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1371/88 o výměře 891 m2 v k.ú. Strakonice – 
lokalita Jezárky, za účelem výstavby rodinného domu.  
 
7) Pozemek pod budoucí trafostanicí – připojení zahrádek V Lipkách (část p.č. 469/4 k.ú. Nové 
Strakonice) 
Žadatel: E.ON. Distribuce, a.s. 
Usnesení č. 0802/2011 (31/10a) 
Rada města po projednání 
I. Trvá  
na usnesení RM č. 0272/2011 (12/3) ze dne 23.2.2011, to znamená záměru pronajmout část pozemku  
parc.  č. 469/4 o výměře cca 7 m2 v kat. území Nové Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc.  č. 469/4 o výměře cca 7 m2 v kat. území 
Nové Strakonice za předpokladu, že bude využito předkupní právo pro město Strakonice.  
 
8) Pozemek pod trafostanicí – p.č. st. 1116 k.ú. Nové Strakonice 
Žadatel: E.ON. Distribuce, a.s. 
Usnesení č. 0803/2011 (31/10a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem pozemku parc.  č. 1116 o výměře 35 m2 v kat. území  Nové 
Strakonice na dobu existence trafostanice.  
II. Doporu čuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej  pozemku parc.  č. 1116 o výměře 35 m2 v kat. území  Nové 
Strakonice za předpokladu, že bude využito předkupní právo pro město Strakonice. 
 
9) Pozemek pod budoucí trafostanicí – lokalita Kání Vrch 
(část p.č. 1190/16 k.ú.  Strakonice) 
Žadatel: E.ON.Distribuce, a.s. 
Usnesení č. 0804/2011 (31/10a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
revokovat usnesení č. 96/ZM/2011 a souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc.  č. 
1190/16 o výměře cca 7 m2 v kat. území  Strakonice za účelem umístění budoucí trafostanice. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce, s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně 
kupní smlouvy se společností E.ON. Distribuce, a.s., IČ 28085400, jejímž předmětem bude prodej 
části pozemku parc. č. 1190/16 o výměře cca 7 m2 v kat. území  Strakonice za účelem umístění 
budoucí trafostanice. 
Kupní smlouva bude uzavřena do 6 měsíců od uvedení stavby trafostanice do provozu. Cena za 
pozemek bude  800,- Kč/ za m2 . 
V kupní smlouvě bude zřízeno ve prospěch města Strakonice předkupní právo jako právo věcné, a to 
pro případ jakéhokoli zcizení převáděného pozemku či jeho části, za kupní cenu 800,- Kč/ m2. 
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V kupní smlouvě bude rovněž závazek kupujícího, že přednostně nabídne převáděný pozemek či jeho 
část k odkupu prodávajícímu i v případě přemístění dané trafostanice nebo v případě, že trafostanice 
přestane být užívána k svému účelu, a to opět za cenu 800,- Kč/m2. 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města uzavřením a podpisem předmětných smluv. 
 
10) Prodej nebytové jednotky č. 78/23 v čp. 78 ve Strakonicích II – prodejna filatelie 
Usnesení č. 0805/2011 (31/10a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení č. 943/ZM/2010 ze dne 8.9.2010, vzhledem k tomu, že žadatel neposkytl 
součinnost s uzavřením smlouvy a na výzvy nereagoval, tzn. nesouhlasit s prodejem nebytové 
jednotky  č. 78/23 o výměře 15 m2 v přízemí domu čp. 78 v ulici Bezděkovská ve Strakonicích II  
(„Prodejna filatelie“) a spoluvlastnického podílu o velikosti 150/13540 na společných částech domu 
čp. 78 v části obce Nové Strakonice a spoluvlastnického podílu o velikosti 150/13540 na pozemku 
parc.č. st. 863, vše v kat. území Nové Strakonice, panu Pavlu Polankovi, Sousedovice, neboť žadatel 
neposkytl součinnost s uzavřením smlouvy, na výzvy nereagoval (tzn. již nemá o uzavření smlouvy 
zájem). 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s opětovným vyhlášením záměru na prodej nebytové jednotky č. 78/23 o výměře 15 m2 
v přízemí domu čp. 78 v ulici Bezděkovská ve Strakonicích II  („Prodejna filatelie“) a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 150/13540 na společných částech domu čp. 78 v části obce Nové 
Strakonice a spoluvlastnického podílu o velikosti 150/13540 na pozemku parc.č. st. 863, vše v kat. 
území Nové Strakonice za cenu minimálně 45.000,-Kč. 
 
11) Paní Anna Rajnochová, Strakonice – revokace  usnesení ZM  
Usnesení č. 0806/2011 (31/10a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s revokací usnesení ZM číslo 57/ZM/2011 ze dne 16.3.2011 a 17.3.2011, týkající se prodeje 
pozemku p.č. 1371/75  o výměře 822 m2 v k.ú. Strakonice paní Anně Rajnochové,  Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej  pozemku p.č. 1371/75  o výměře 822 m2 v k.ú. Strakonice, 
lokalita Jezárka, za účelem výstavby rodinného domu.  
 
12) Prodej pozemku parc.č. 619/15 vodní plocha v kat. území Střela 
Usnesení č. 0807/2011 (31/10a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku parc.č. 619/15 o výměře 90 m2 - vodní plocha v kat. území 
Střela Českému rybářskému svazu, místní organizaci Strakonice, IČ 46666231, za kupní cenu               
ve výši 25 Kč/m2. 
 
13) Prodej nebytových jednotek – garáží v domě  čp. 840 ve Strakonicích I 
Usnesení č. 0808/2011 (31/10a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem nebytové jednotky – garáže č. 840/7  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, manželům Aloisi Jiříkovi a Václavě Jiříkové, 
386 01 Strakonice, za nabídnutou kupní cenu ve výši 70.000,- Kč.. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem 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 
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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, paní Anně Váchové, 386 01 Strakonice, za 
nabídnutou kupní cenu ve výši 70.000,- Kč. 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných kupních smluv. 
 
14) Pan JUDr. Ladislav Filip,  Horní Stropnice, PSČ 373 36  
Paní Zdeňka Lauterkrancová, Praha 14, Hloubětín,   
-  částečná revokace usnesení  
Usnesení č. 0809/2011 (31/10a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s částečnou revokací usnesení ZM číslo 337/ZM/2008, s tím, že prodej pozemku p.č.  
1073/13 v k.ú. Modlešovice  o výměře 38 m2, za cenu 250,- Kč/m2 bude uskutečněn pouze panu JUDr. 
Ladislavu  Filipovi,  Horní Stropnice, PSČ 373 36. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
15) Pan JUDr. Ladislav Filip,  Horní Stropnice, PSČ 373 36  
Paní Zdeňka Lauterkrancová, Praha 14, Hloubětín,   
-  částečná revokace usnesení 
Usnesení č. 0810/2011 (31/10a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s částečnou revokací usnesení RM, číslo 1946/2008, týkající se pronájmu  části pozemku    p.č. 1073/1 
v k.ú. Modlešovice  o výměře cca 8 m2, nacházející se podél  komunikace,  vedoucí k nemovitosti 
žadatelů s tím, že pronájem bude uskutečněn pouze pro pana JUDr. Ladislava Filipa,  Horní Stropnice, 
PSČ 373 36.  
 
16) Paní Milada Petličková, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 0811/2011 (31/10a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s  prodejem části pozemku p.č. 596/16 výměře cca 100 m2 za cenu  400,- Kč/m2, pokud cena 
dle znaleckého posudku nebude vyšší  a části pozemku  p.č. 596/2 o výměře cca 10 m2, za cenu 800,- 
Kč/m2. Jedná se pouze o oplocenou část  pozemku, paní Miladě Petličkové, Strakonice, vše v k.ú. 
Přední Ptákovice.  Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
17) Aleš Pohořálek, Strakonice – nabídka pozemku p.č. 770/18 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
Usnesení č. 0812/2011 (31/10a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku p.č. 770/18  v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře 95 m2 za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem.  
 
18) Pavel Petrlík, Dražejov, Strakonice  (zastupující vlastníka pozemku  p. Viktora Beníška, DiS. 
Strakonice) – nabídka části pozemku p.č. 770/8 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
Usnesení č. 0813/2011 (31/10a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s výkupem části pozemku p.č. 770/8  v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře cca 33,6 m2 za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem. Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem. 
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19) Manželé Zdeněk a Jaroslava Neubergerovi, Strakonice – nabídka pozemku p.č. 770/10 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic 
Usnesení č. 0814/2011 (31/10a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku p.č. 770/10  v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře 155 m2 za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem.  
 
20) SVJ č.p. 896, 897, 898 a 899 B. Němcové - nabídka části pozemku p.č. 572/2 v k.ú. Strakonice 
o výměře cca 200 m2 

Usnesení č. 0815/2011 (31/10a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s bezúplatným převodem části pozemku p.č. 572/2 v k.ú. Strakonice o výměře cca 200 m2           
na město Strakonice.  
II. Nesouhlasí 
s tím, aby se město Strakonice podílelo na opravě příjezdové komunikace nacházející se na části 
pozemku p.č. 572/2 v k.ú. Strakonice, který je ve vlastnictví  členů SVJ B. Němcové 896-899.  
 
21) Žádost o poskytnutí příspěvku (o spoluúčast) města Strakonice na opravu příjezdové 
komunikace v ulici B. Němcové č.p. 896 – 899, nacházející se na pozemku p.č. 572/2 v k.ú. 
Strakonice, který je ve vlastnictví vlastníků domu č.p. 896-899. 
Usnesení č. 0816/2011 (31/10a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit, aby se město Strakonice poskytlo příspěvek na opravu příjezdové komunikace v ulici B. 
Němcové č.p. 896 – 899, nacházející se na pozemku p.č. 572/2 v k.ú. Strakonice, který je ve 
vlastnictví  vlastníků domu č.p. 896-899. 
 
22) Pavel Přib, Mírová 775, Strakonice  - směna nemovitostí  
Usnesení č. 0817/2011 (31/10a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit se směnou části  pozemku p.č. 624/9 o výměře  cca 430 m2 a pozemku p.č.st. 3639 o výměře 
33 m2 se stavbou bez č.p./č.e. na tomto pozemku (vlastnictví města Strakonice) za část pozemku  p.č. 
624/10 o výměře cca 380 m2, vše v k.ú. Strakonice, s doplatkem p. Přiba městu Strakonice. Doplatek 
je ve výši, která bude dána rozdílem hodnot směňovaných nemovitostí, přičemž tyto ceny nemovitostí 
budou stanoveny znaleckým posudkem. Přesná výměra bude stanovena podle geometrického plánu. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem směnné smlouvy. 
 
23)  Předání majetku do správy příspěvkové organizace  
Usnesení č. 0818/2011 (31/10a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s předáním níže uvedeného kiosku  v majetku města Strakonice do správy příspěvkové 
organizace Městské kulturní středisko Strakonice: 
- Samoobslužný kiosek pro prodej vstupenek -  celková pořizovací cena  199 625,- Kč bez DPH, 239 
550,- Kč včetně DPH, jehož dodavatelem pro město byla spol.  Kiomatic service s.r.o., Koněvova 139, 
130 00 Praha, IČ 25677896. 
 
24) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší 20 000,- Kč 
Usnesení č. 0819/2011 (31/10a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
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souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč z Městského  

úřadu Strakonice:   
 

INV.Č. Zařízení   Pořízeno Pořizovací cena Závada 
22/70/252 tiskárna HP 2200 < 2003 40 549,15 laser KO 
22/70/244 tiskárna HP 2200 < 2003 43 853 laser KO 
22/70/154 notebook Acer Travelmate  

14“ – 700MHz 
1/2001 65 746,05 baterie KO, nelze použít 

28/0/2678 tiskárna Minolta  
QMS 2300 DL 

1/2002 24 387,8 podavač KO, oprava jen 
materiál za  3,5tis. Kč bez 
DPH s nejistým výsledkem 
opravy  

28/0/207 tiskárna HP 4 1995 70 626,8 pomalý a nekvalitní tisk, 
celkově opotřebovaná, jen 
LPT1 

 
1) Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice  - výběr stavebního dozora  a 
koordinátora BOZP 
Usnesení č. 0820/2011 (31/10b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s doporučením komise a s uzavřením mandátní smlouvy na výkon stavebního dozora a koordinátora 
BOZP  na stavbě: „Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice“ s panem Jiřím Urbánkem,  
Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice III, za  cenu 288.588,- Kč bez DPH  (346.306,- Kč vč. DPH). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem  předmětné smlouvy. 
 

2) Veřejná zakázka malého rozsahu „Cyklostezka Ellerova, Strakonice – úprava přechodu pro 
chodce“ 
Usnesení č. 0821/2011 (31/10b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu na základě záznamu o posouzení  a hodnocení 
nabídek na dodavatele stavby: „Cyklostezka Ellerova, Strakonice – úprava přechodu pro chodce“. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána společností ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice za 
celkovou cenu díla 347.916,42 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 

3)  Veřejná zakázka malého rozsahu „Zlepšení bezpečnosti silničního provozu na komunikacích 
sídliště Stavbařů, Strakonice – přechod  Na Ohradě“ 
Usnesení č. 0822/2011 (31/10b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu na základě záznamu o posouzení  a hodnocení 
nabídek na dodavatele stavby: „Zlepšení bezpečnosti silničního provozu na komunikacích sídliště 
Stavbařů, Strakonice – přechod Na Ohradě“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností 
ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice za celkovou cenu díla 261.777,13 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 

4) Otevřené nadlimitní řízení dle zák. 137/2006 Sb. na akci: „Strakonický hrad – sanace 
podzemních prostor“ 
Usnesení č. 0823/2011 (31/10b) 
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Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zadat nadlimitní veřejnou zakázku na služby: „Strakonický hrad – sanace podzemních prostor“ 
v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 
II. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky na služby: „Strakonický hrad – sanace 
podzemních prostor“. 

III. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteria budou následující: 

▪ celková výše nabídkové ceny bez DPH    - váha 60% 
▪ průměrná délka záruční doby stanovená v měsících  - váha 20% 
▪ lhůta realizace v počtu kalendářních dnů   - váha 20% 

IV. Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení : 

1. člen PhDr. Ivana Říhová  
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Radka Mrkvičková 
4. člen Ing. Věra Samková 
5. člen Ing. Ludvík Němejc 
6. člen zástupce Jihočeské hospodářské komory 
7. člen Ing. Jan Blahout 

náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek : 
1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník Ing. Jaroslav Brůžek 
4. náhradník Ing. Jitka Pelešková 
5. náhradník pan Václav Šrámek 
6. náhradník zástupce Jihočeské hospodářské komory 
7. náhradník Ing. Oldřich Švehla 

hlas poradní: JUDr. Eva Dlouhá, Ing. Libor Kulíř 
Dále bude přizván zástupce Státního fondu SFŽP ČR. 
IV. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
5) Výběrové řízení v souvislosti s dodavatelem stavby „Úprava okolí kapličky Virt - Strakonice“ 
Usnesení č. 0824/2011 (31/10b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na základě záznamu o posouzení  a hodnocení nabídek na 
dodavatele stavby: „Úprava okolí kapličky Virt - Strakonice“. Nejvýhodnější nabídka byla podána 
společností STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, oblast Jih, Pražská 313, 397 38 Písek 
za celkovou cenu díla 641.892,30 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
6) Stavba: Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice 
Usnesení č. 0825/2011 (31/10b) 
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 a 
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snížení ceny díla dle usnesení RM č. 0718/2011 ze dne 29.6.2011 (SO 106 – změna povrchů: 
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 190.848,28 Kč včetně DPH následující : 
- navýšení ceny díla s ohledem na vícepráce: SO 454 – datové rozvody - překop k Majáku, kabelové 
komory (ZL 46), SO 701 – výměna vík vhozových šachet podzemních kontejnerů (ZL 57) o částku 
90.273,18 Kč bez DPH, tzn. 108.327,82 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.  
 
1) Jihočeský kraj, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice – vyhlášení záměru 
na darování části pozemku p.č. 580/4 v k.ú. Strakonice o výměře 131 m2 z důvodu realizace akce 
„Rekonstrukce autobusové zastávky  v ul. Husova“ 
Usnesení č. 0826/2011 (31/10c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
revokovat usn č. 819/ZM/2010 ze dne 24.3.2010. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na  darování  dílu „c“  pozemku p.č. 580/4 v k.ú. Strakonice o výměře 
131 m2.   
III.  Doporu čuje ZM 
souhlasit uzavření darovací smlouvy, týkající se  převodu dílu „c“ pozemku p.č. 580/4  v k.ú. 
Strakonice o výměře 131 m2 včetně uličních vpustí a konstrukce zpevněné plochy autobusového zálivu 
v ul. Husova s Jihočeským krajem, a to po uplynutí zákonem stanovené lhůty v případě, že se 
nepřihlásí jiný žadatel. 
IV. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem darovací smlouvy. 
 
8. Rozpočtový výhled r. 2012 - 2016  
Usnesení č. 0827/2011 (31/12) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje   
předložený návrh Rozpočtového výhledu r.2012 – 2016 jako pomocný nástroj sloužící pro finanční 
plánování hospodaření města 
 
9. Rozpočtová  opatření   č.  47 – 50 
Usnesení č. 0828/2011 (31/11) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 47  ve výši  249 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků z akce „Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice“, kde 
dojde k úspoře finančních prostředků oproti plánovaným výdajům, na pořízení vánoční světelné 
výzdoby na nově zrekonstruované části Velkého náměstí a ulic U sv. Markéty a Lidická. 
RO  č. 48  ve výši  180 000,- Kč  
Grant z JčK na obnovu nemovité kulturní památky, Altánu v Rennerových sadech ve Strakonicích – 
obnova střešního pláště, dřevěných konstrukcí a omítkových vrstev. 
RO  č. 49  ve výši  40 000,- Kč  
Grant z JčK na obnovu drobné sakrální stavby, kaple sv. Jana Nepomuckého, tzv. „Brušákova“. 
RO  č. 50  ve výši  1 376 357,- Kč 
Neinvestiční transfer pro ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice na akci „Operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost – oblast 1.4 EU peníze školám“. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 47 - 50  provést. 
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10. Smlouva o dílo na dodání vánoční světelné výzdoby na Velkém náměstí a přilehlých ulicích 
Usnesení č. 0829/2011 (31/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Strakonice a společností Atelier Maur s.r.o., Libušínská 82, 
Plzeň na dodání vánoční světelné výzdoby. Celková hodnota zakázky je 470 927,00 Kč vč. DPH (392 
439,50 Kč bez DPH, 20 % DPH 78 487,90 Kč). Fakturovaná částka bude rozložena do dvou částek, 
přičemž v roce 2011 bude splatná částka 249 000 Kč vč. DPH, v roce 2012 částka 221 927 Kč vč. 
DPH. 
II. Ukládá 
finančnímu odboru vyčlenit částku 249 000 Kč na pokrytí první splátky za dílo splatné v roce 2011. 
III. Ukládá 
odboru rozvoje projednat smlouvu o dílo v zastupitelstvu města a následně předložit předmětnou 
smlouvu k podpisu. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o dílo. Podepsání smlouvy je podmíněno odsouhlasením předmětné 
zakázky zastupitelstvem města. 
 
11. MěÚSS:   
A/Souhlas s přijetím daru 
Usnesení č. 0830/2011 (31/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů od firmy  Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. Podskalská 324, IČ 
26068273. Předmětem daru jsou 4 sudy piva a na 10. výročí otevření Domova pro seniory Rybniční – 
den otevřených dveří, kulturní a sportovní akce seniorů a pozvaných účastníků ve výši 4.752,- Kč.  
II. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace. 
    
B/Ubytování v AD 
Usnesení č. 0831/2011 (31/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Ivety Žigové v období od 23.7.2011 do 31.10.2011 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 23.7.2011 do 31.10.2011.  
III. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
12. TS – bytové záležitosti 
1) Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou (Miroslav Homolka) 
Usnesení č. 0832/2011 (31/13) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
Uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s panem Miroslavem Homolkou, Strakonice, č.b. 008 o 
velikosti 4+1 s příslušenstvím, I. kategorie.  
v  I. patře domu.        
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. ve spolupráci s majetkovým odborem města Strakonice s jmenovaným 
sepsat novou nájemní smlouvu a to na dobu určitou půl roku s automatickým obnovováním. 
 
2) Odepsání pohledávky – Ivan Klaus, Strakonice 
Usnesení č. 0833/2011 (31/13) 
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Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
Odepsat pohledávku ve výši 206,- Kč (doplatek vyúčtování r. 2010)z účetní evidence TS Strakonice, 
s.r.o., správa bytového hospodářství, jako nevymožitelnou.        
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o, správě bytového hospodářství odepsat pohledávku z účetní evidence. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
3) Odepsání pohledávky – Jiří Novák, nebytový prostor 
Usnesení č. 0834/2011 (31/13) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
Odepsat pohledávku ve výši 19 916,- Kč z účetní evidence TS Strakonice, s.r.o., správa bytového 
hospodářství, jako nevymožitelnou.        
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o, správě bytového hospodářství odepsat pohledávku z účetní evidence. 
 
13. Darovací smlouva k poskytnutí finančního daru na projekt "Obnova kaple sv. Václava" 
Usnesení č. 0835/2011 (31/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Darovací smlouvy č. 4100367100 o poskytnutí finančního daru na realizaci projektu 
„Obnova kaple sv. Václava“ mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice a ČEZ, a.s., 
Duhová 2/1444, Praha 4. Výše finančního daru činí 50.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
14. Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace na projekt „Navazující intervenční program  
prevence kriminality města Strakonice“ 
Usnesení č. 0836/2011 (31/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace v rámci Programu prevence kriminality 
Jihočeského kraje v roce 2011, na realizaci projektu „Navazující intervenční program prevence 
kriminality města Strakonice“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice a Jihočeským 
krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Výše grantu činí 189.000,- Kč. 
 II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
15. Přidělení bytu v DPS Jezerní 1281,  Strakonice   
Usnesení č. 0837/2011 (31/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s přidělením bytu o velikosti 1+0, číslo B26 v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, 
Strakonice, panu Václavovi Staňkovi, Strakonice. 
II. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválené usnesení. 
 
16. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006     
Usnesení č. 0838/2011 (31/17) 
Rada města po projednání 
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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 
na období od 2. září do 12. listopadu 2011 – reprodukovaná a živá hudba – Kurzy společenského 
tance a výchovy – Městské kulturní středisko Strakonice, pořádá Taneční škola Kohout, Dana 
Kohoutová, 386 01 Strakonice – pro dny 30. 9., 21. 10., 11. 11. a 12. 11. 2011 od 22:00 hodin do 
23:30 hodin. 
 
17. Smlouva o poskytnutí a údržbě software s firmou TDT spol. s .r.o.     
Usnesení č. 0839/2011 (31/18) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
smlouvu o poskytování a údržbě softwaru  určeného pro účely zpracování přestupkové agendy na 
úseku dopravy a silničního hospodářství mezi Městem Strakonice a firmou TDT  spol. s r.o. za cenu 
20568 Kč s DPH a ročním udržovacím poplatkem 1788 Kč s DPH.  
II.  Pověřuje  
starostu podpisem smlouvy o poskytování a údržbě software. 
 
18. Souhlas s přijetím daru 
Usnesení č. 0840/2011 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s přijetím daru od společnosti  Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. Podskalská 324, IČ 26068273. 
Předmětem daru jsou 3 sudy piva ve výši 3 960,- Kč u příležitosti návštěvy partnerského města 
Lengnau ve dnech 18.8.2011. – 21.8.2011. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel  Pavel                        PhDr. Ivana Říhová                              
  místostarosta                             místostarostka  
  


