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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  32. jednání Rady města Strakonice 

konaného 31. srpna 2011 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     7 členů RM 

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

Omluveni:    
Program: 
 
1) MěÚSS:  A/ Prodloužení ubytování v AD 
            Usnesení č. 0841/2011 
              B/ Ubytování v AD 
            Usnesení č. 0842/2011 
  C/ Souhlas s přijetím daru 

            Usnesení č. 0843/2011 
2) Zrušení staré Směrnice z r. 2008 a schválení nové Směrnice pro automobilovou dopravu MěÚ 
Strakonice 
            Usnesení č. 0844/2011 
3) Rozpočtová opatření 
            Usnesení č. 0845/2011 
4) Majetkové záležitosti 
                                   Usnesení č. 0846/2011 – 0875/2011 
5) Rozbor hospodaření města a jím zřízených organizací za I. pol. r. 2011 
            Usnesení č. 0876/2011 
5) Pověření výkonem opatrovnictví 
            Usnesení č. 0877/2011 
7) Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města   
            Usnesení č. 0878/2011 
8) TS – Bytové záležitosti 
                     Usnesení č. 0879/2011 – 0883/2011 
9) Finanční příspěvek:  A/Sbor dobrovolných hasičů Strakonice I. 
            Usnesení č. 0884/2011 

B/Ragby klub Strakonice, o. s. 
            Usnesení č. 0885/2011 
10) Projekt „Technologické centrum ORP Strakonice a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích SO 
ORP Strakonice“ – vyhodnocení veřejné zakázky 
            Usnesení č. 0886/2011 
11) Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 
               Usnesení č. 0887/2011 
12) VŘ malého rozsahu na dodávku a montáž nábytku do tří učeben ZŠ F. L. Čelakovského 
                     Usnesení č. 0888/2011 
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13) Integrovaný plán rozvoje města Strakonice – zápis z 16. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice   
            Usnesení č. 0889/2011 

14) Zakázka malého rozsahu – posouzení a hodnocení nabídek na akci „Regenerace zeleně v areálu 
sportoviště sídlišti-Strakonice“ 

            Usnesení č. 0890/2011 
15) Platový výměr ředitelky ZŠ F.L.Čelakovského a ředitelky MŠ U Parku 

            Usnesení č. 0891/2011 
16) Povolení výjimky z počtu žáků ve třídě v ZŠ Povážská Strakonice 

            Usnesení č. 0892/2011 
17) VŘ 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. 0893/2011 
18) Architektonická studie - Regenerace sportovního areálu Na Křemelce - Strakonice   

            Usnesení č. 0894/2011 
19)  Schválení nového názvu ulice ve Strakonicích 

            Usnesení č. 0895/2011 
20) Konkursní řízení na pracovní místo ředitele nově zřízené příspěvkové organizace VOŠ, SPŠ a 
SOŠŘS Strakonice 

            Usnesení č. 0896/2011 
 
 
Zahájení:  
32. jednání Rady města Strakonice zahájil pan místostarosta Ing. Pavel Vondrys 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. 
 
 
MěÚSS: 
A/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 0841/2011 (32/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě  paní Jany Červíčkové, pana Zdeňka Siváka, paní Žanety 
Ferencové, paní Jany Zábranské, paní Šárky Dorážkové, paní Jany Tyburcové, pana Jana Farkaše na 
dobu určitou od 1.9. do 31.10.2011. 
III. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence  na dobu 
určitou  od 1.9. do 31.10.2011. 
IV. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
B/ Ubytování v AD 
Usnesení č. 0842/2011 (33/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Karla Kastingera v období od 22.8.2011 do 30.11.2011. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 22.8.2011 do 30.11.2011.  
III.  Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
C/ Souhlas s přijetím daru 
Usnesení č. 0843/2011 (32/14) 
Rada města po projednání 
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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 2 sudy piva a na 14. ročník setkání klientů s pracovníky MěÚSS 
Strakonice, kulturní a sportovní akce klientů denního stacionáře a pozvaných účastníků ve výši 2.640,- 
Kč.  
II. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů od  paní Jitky Kotlíkové, Makarov.  Předmětem daru je koncentrovaný 
ekologický úklidový prostředek  v ceně 1.500,- Kč.  
III. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace.  
 
2) Zrušení staré Směrnice z r. 2008 a schválení nové Směrnice pro automobilovou dopravu MěÚ 
Strakonice 
Usnesení č. 0844/2011 (32/2) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
novou Směrnice pro automobilovou dopravu Městského úřadu ve Strakonicích  s platností od 
1.9.2011. 
II. Ukládá 
všem zaměstnancům MěÚ Strakonice  seznámit se s obsahem nové Směrnice pro automobilovou 
dopravu Městského úřadu ve Strakonicích a dodržovat postupy v ní uvedené.  
 
3) Rozpočtová opatření 
Usnesení č. 0845/2011 (32/3) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 51  ve výši  11 744 142,- Kč  
Zpětná dotace z ROP na projekt Revitalizace strakonického hradu. Akce byla realizována v letech 
2009 a 2010. 
RO č. 52  ve výši  150 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice“, kde 
dojde k úspoře finančních prostředků oproti plánovaným výdajům, na zvýšení finančních prostředků 
na provoz Městské policie Strakonice (opravy vozidel, údržba kamerového systému, stejnokroje a 
výstroj pro strážníky, pohonné hmoty, služby). 
II.  Doporučuje ZM  
schválit 
RO  č. 53  ve výši  1 000 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků z akce „Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ F.L. Čelakovského“, 
která se nebude v letošním roce realizovat, na akci „Stavební úpravy a prodloužení pěší komunikace – 
Střela“. 
RO  č. 54  ve výši  1 500 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků z akce „Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice“, kde 
dojde k úspoře finančních prostředků oproti plánovaným výdajům, na zvýšení finančních 
prostředků na financování služeb objednávaných městem Strakonice u Technických služeb Strakonice, 
s.r.o. Finanční prostředky budou použity na úhradu služeb spojených s údržbou a výsadbou zeleně ve 
městě, na výdaje spojené s veřejným osvětlením a  čištěním a údržbou komunikací a chodníků ve 
městě včetně zimní údržby.  
RO  č. 55  ve výši  100 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků z akce „Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice“, kde 
dojde k úspoře finančních prostředků oproti plánovaným výdajům, na poskytnutí transferu TJ FEZKO, 
Strakonice -  kuželkářský oddíl, na technologii  - stavěče kuželek v kuželkárně ve Strakonicích.  
RO  č. 56  ve výši  150 000,- Kč  
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Přesun finančních prostředků z akce „Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice“, kde 
dojde k úspoře finančních prostředků oproti plánovaným výdajům, na poskytnutí transferu 
Basketbalovému klubu žen, Strakonice formou symbolického šeku jako ocenění za sportovní úspěchy 
klubu v letošním roce. 
III.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 51 - 52 provést a rozpočtové opatření č. 53 - 56 předložit 
ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. 
 
4) Majetkové záležitosti 
 
1) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 018 v domě č.p. 205 ul. Stavbařů, Strakonice  
Usnesení č. 0846/2011 (32/6)  
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 paní Vlastou Štětinovou, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 020 v domě č.p. 77 ul. Bezděkovská, Strakonice 
Usnesení č. 0847/2011 (32/6)  
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 Ywettou Samkovou, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Uvolnění b.j. 2+1, č.b. 009 v domě č.p. 405, ul. Nádražní, Strakonice II 
Usnesení č. 0848/2011 (32/6)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci o uvolněné bytové jednotce č. 009 o velikosti 2+1 (výměra bytu činí 73,85 m2) v domě č.p. 
405, ul. Nádražní ve Strakonicích.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit informaci o volné bytové jednotce formou „Nabídky volného bytu“ dle 
usn. RM č. 798/2006 ze dne 13.9.2006 na úřední desce a ve Zpravodaji města Strakonice.  
 
4) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví města 
Strakonice p.č. dle KN 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou přípravou 
a s realizací stavby: „Odkanalizování lokality zahrádek Nový Dražejov, Strakonice“. 
Žadatel: Mgr. Jaroslav Babka, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 0849/2011 (32/6)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kanalizačního řadu včetně přípojek a vodovodního řadu včetně přípojek do pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti  
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Odkanalizování lokality zahrádek Nový Dražejov, 
Strakonice“, dle sazebníku.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
  
5) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 1293/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou přípravou 
a s realizací novostavby RD na pozemku p.č. dle KN 68 v k.ú. Dražejov u Strakonic.  
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Žadatel: Jana Nováčková ,  386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 0850/2011 (32/6)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kanalizačního řadu včetně přípojky a vodovodního řadu včetně přípojky do pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1293/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti  
s projektovou přípravou a realizací novostavby RD na pozemku p.č. dle KN 68 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic, dle sazebníku.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 
6) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví města 
Strakonice p.č. dle KN 580/35 v k.ú. Strakonice   v souvislosti s přípravou stavby „TP ul. Krále 
Jiřího z Poděbrad pro RD č.p. 524 manželé Kozovi – ID 579/c.z. 460“.  
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE a.s., Komenského 59, 386 43 Strakonice. 
Usnesení č. 0851/2011 (32/6)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uložením teplovodní přípojky na pozemku  v majetku města Strakonice p.č. dle KN 580/35  v k.ú. 
Strakonice   v souvislosti s přípravou stavby „TP ul. Krále Jiřího z Poděbrad pro RD č.p. 524 manželé 
Kozovi – ID 579/c.z. 460“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 
7) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví města 
Strakonice p.č. dle KN 395/4 v k.ú. Strakonice  v souvislosti s přípravou stavby „TP ul. Zahradní 
pro RD č.p. 130  pí. Kubičková – ID 580/c.z. 472“.  
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE a.s., Komenského 59, 386 43 Strakonice. 
Usnesení č. 0852/2011 (32/6)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uložením teplovodní přípojky na pozemku  v majetku města Strakonice p.č. dle KN 395/4  v k.ú. 
Strakonice   v souvislosti s přípravou stavby „TP ul. Zahradní pro RD č.p. 130 pí. Kubičková – ID 
580/c.z. 472“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 
8) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví města 
Strakonice p.č. dle KN 171/4 v k.ú. Strakonice v souvislosti s přípravou stavby „TP ul. Na Stráži 
pro objekt č.p. 265  pí. Wieserová – ID 743/c.z. 523“.  
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE a.s., Komenského 59, 386 43 Strakonice. 
Usnesení č. 0853/2011 (32/6)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uložením teplovodní přípojky na pozemku  v majetku města Strakonice p.č. dle KN 171/4  v k.ú. 
Strakonice   v souvislosti s přípravou stavby „TP ul. Na Stráži pro objekt č.p. 265 pí. Wieserová – ID 
743/c.z. 523“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 
9) Dodatek č. 1 Smlouvy o připojení k distribu ční soustavě E.ON. pro odběrné místo 
,,Kompostárna u Blatenského mostu“ 
Usnesení č. 0854/2011 (32/6)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě č. 700250038000010 s  E.ON Distribuce  a. s. pro odběrné místo  
,,Kompostárna u Blatenského mostu“, jehož předmětem je změna termínu připojení, a to ze lhůty do 
17 měsíců od uzavření smlouvy na datum do 30. 9. 2012. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
10) Informace o betonové pěší komunikaci  k Lipkám 
Usnesení č. 0855/2011 (32/6)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o pěší komunikaci ve směru od železničního přejezdu ul. Pod hradem k Lipkám. 
 
11) Zadávací řízení na zhotovitele stavby „Oprava ulice U Sv. Markéty, Strakonice“  
Usnesení č. 0856/2011 (32/6)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Oprava ulice U Sv. Markéty, Strakonice“  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy se společností Stavební firma HUKO s.r.o., Náměstí 14.října 1307/2, 150 00 
Praha 5, IČ 25174533 na zhotovitele stavby „Oprava ulice U Sv. Markéty, Strakonice“, za cenu 
239.601,- Kč bez DPH, tj. 287.521,20 Kč včetně DPH 20%, s termínem ukončení realizace a předání 
předmětu díla do 30.9.2011.  
III. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
12) Stavba: Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice 
Usnesení č. 0857/2011 (32/6)  
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, 
kromě 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 a kromě navýšení ceny dle usnesení RM č. 0825/2011 ze dne 
10.8.2011 (SO 454 – datové rozvody - překop k Majáku, kabelové komory - ZL 46 a SO 701 – 
výměna vík vhozových šachet podzemních kontejnerů - ZL 57) o 108.327,82 Kč včetně DPH 
následující : 
- změna ceny díla s ohledem na změny: SO 454 – datové rozvody - kabelové komory (ZL 46B), SO 
271 – opěrná zeď – změna včetně kamenného pylonu (ZL 47), SO 272 – dočasná opěrná zeď – změna 
(ZL 48), SO 010 – výsadba stromů v areálu odstavné (manipulační) plochy MěÚ (ZL 50), SO 107 – 
zrušení anglických dvorků v ul. U Sv. Markéty před č.p. 58 (ZL 51), SO 105 – příplatek za provedení 
bordur a znaku Sokol v chodníku v ulici Na Stráži (ZL 52), SO 104 – chodníček z vybouraných bet. 
dlaždic 50/50 od č.p. 1130 k ul. Hrnčířská (ZL 56), SO 106 – změny skladby konstrukčních vrstev (ZL 
58), SO 102 – vyčištění dlažby parkovacích stání na V.náměstí (ZL 62),  o částku 675.687,36 Kč bez 
DPH, tzn. 810.824,83 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.  
 
1) Jihočeský vodárenský svaz – souhlasné prohlášení o vydržení podílu  o velikosti 93/100 ke 
stavbám na pozemku p.č. st. 56/1 v k.ú. Pracejovice (areál úpravny vody) 
Usnesení č. 0858/2011 (32/6a)  
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Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit se sepsáním souhlasného prohlášení formou notářského zápisu, jehož předmětem je  
vydržení vlastnictví podílu o velikosti 93/100 ke stavbám na pozemku  p.č. st. 56/1  v k.ú. Pracejovice 
s Jihočeským vodárenským svazem, se sídlem S.K.Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice 7.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem souhlasného prohlášení formou notářského zápisu.  

 
2) Odkanalizování lokality zahrádek Nový Dražejov, Strakonice - výkup  dle zásad realizace 
staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu 
ŽADATEL: Mgr. Jaroslav Babka 
Usnesení č. 0859/2011 (32/6a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s částečnou revokací usnesení RM č. 2945/2009, a to bodu  II.,III 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně po kolaudaci stavby s uzavřením 
kupní smlouvy v souladu se zásadami realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného 
zájmu. Předmětem prodeje je kanalizační řad DN 300, SN 10 v lokalitě zahrádek Nový Dražejov, dle 
projektové dokumentace. 
Kupní cena je stanovena ve výši 15% celkových nákladů stavby.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
1) Upravení zadávací dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele stavby „Revitalizace 
sídliště Mír, Strakonice – I. etapa“ 
Usnesení č. 0860/2011 (32/6b)  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
upravit zadávací dokumentaci na akci „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – I. etapa“v následujícím 
bodě: 
článek 7, odstavec d) K prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona uchazeč 
doloží:  
- seznam nejvýznamnějších stavebních prací obdobného charakteru za  posledních 5 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. 

- doložení neověřené kopie certifikátu o systému řízení jakosti dle § 56 odst. 4 zákona 
ČSN EN ISO 9001 – Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud má zavedený 
systém řízení podniku dle norem řady ISO 9001. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané 
v členském státě Evropské unie. 

 
2) Pověření k podpisu „souhlasu“ s obsahem Veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení 
stavby „ŠKOLÍCÍ ST ŘEDISKO FIRMY PROTOM STRAKONICE, s.r.o.“ 
Usnesení č. 0861/2011 (32/6b)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby „ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO FIRMY 
PROTOM STRAKONICE, s.r.o.“ na pozemcích p.č. st. 2081 a p.č. 822/2, vše v k.ú. Strakonice.  
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
3) Dohoda o předčasném užívání samostatné stavební části 1. stupně ZŠ Povážská  
Usnesení č. 0862/2011 (32/6b)  
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Rada města v souvislosti se stavbou: „ZŠ Povážská, Strakonice“ 

I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o předčasném užívání části stavby „ZŠ Povážská – samostatná stavební část 1. 
stupně ZŠ“  mezi městem Strakonice a zhotovitelem stavby ( Porr (Česko) a.s. a JIHOSPOL, 
Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s. a PRIMA, akciová společnost a PROTOM Strakonice, 
s.r.o.). Předčasné užívání bude do 30.6.2012.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné Dohody o předčasném užívání části stavby „ZŠ Povážská – 
samostatná stavební část 1. stupně ZŠ“. 
 
4) Výpověď z nájemní smlouvy 
Usnesení č. 0863/2011 (32/6b)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním výpovědi k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Strakonice a panem Františkem 
Machem, Palackého náměstí 97, Strakonice, ze dne 1.6.1996, z důvodu porušení své povinnosti, 
týkající se placení ceny nájmu. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvého dne následujícího 
měsíce po doručení výpovědi. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné výpovědi. 
 
5) Uvolněná b.j. 3+1, č.b.  018, v č.p. 1141, sídl. 1. máje, Strakonice I  
Usnesení č. 0864/2011 (32/6b)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 018, v domě č.p. 1141, sídl. 1. máje přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 018/1141, sídl. 1.máje včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 750.000,-Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města.  
 
7) Změna přidělování bytových jednotek o velikosti nad 50 m2 

Usnesení č. 0865/2011 (32/6b)  
Rada města po projednání 
I. Nahrazuje 
 usn. RM č. 313/2011 ze dne 2.3.2011 následujícím zněním: 
- obsazování nově uvolňovaných b.j. o podlahové ploše do 50 m2 včetně schválí RM na základě 
návrhu bytové komise. Smlouva o nájmu bytu bude uzavírána na dobu 1 roku s možností 
automatického obnovení nájmu při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. 
- nově uvolňované b.j. o podlahové ploše nad 50 m2 budou obsazovány rovněž na základě návrhu 
bytové komise. Smlouva o nájmu bytu bude uzavírána na dobu 1 roku s možností 
automatického obnovení nájmu při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. 
- přidělování nově uvolňovaných b.j. v domech č.p. 204, 205 a 206 ul. Stavbařů bez ohledu na výměru 
bytu bude schvalováno RM na základě návrhu bytové komise. Tyto byty budou přednostně 
přidělovány seniorům případně mladým rodinám. Smlouva o nájmu bytu bude uzavírána na dobu 1 
roku s možností prodloužení nájmu vždy o další 1 rok formou dodatku k nájemní smlouvě při plnění 
podmínek vyplývajících z nájmu bytu. V NS bude upozorněno na povinnost hlásit osoby, které žijí 
s nájemcem v bytě (§689 Občanského zákoníku). 
 
8) Pronájem  nebytových prostorů v objektu bývalé ZŠ Lidická 194  ve Strakonicích 
Usnesení č. 0866/2011 (32/6b)  
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí  
s uzavřením nájemních smluv na pronájem následujících nebytových prostorů v objektu bývalé 
Základní školy Lidická 194 ve Strakonicích níže uvedeným žadatelům za těchto podmínek: 



 9

 
- Občanské sdružení „Přátelé mateřského  centra Beruška Strakonice“, se sídlem Bezděkovská 216, 
Strakonice,  pronájem prostorů učeben o výměrách 51,2 m2, 76,3 m2,   58,6 m2 + kabinetu 18,4 m2,  
sborovny o výměře 37,3 m2,  sociálního zařízení o výměře 25,4 m2  + chodby o výměře cca 30 m2, to 
vše ve II. nadzemním podlaží,  s tím, že by tuto část OS na základě dohody s pronajímatelem oddělilo 
od druhé části chodby tohoto podlaží např. příčkou. Jedná se tedy o prostory o celkové výměře 297,2 
m2,  pronájem za účelem provozování činnosti MC Beruška, za nájemné ve výši 70,-  Kč/m2/rok, do 
nájemní smlouvy bude zanesen závazek nájemce, umožnit  zástupci školy pověřenému 
pronajímatelem přístup k zařízení pro regulaci topení v prostoru sborovny dle potřeb a požadavků 
pracovníků ZŠ. 
 
- Klub Mana, se sídlem Zvolenská 918, Strakonice, pronájem prostorů ve II. nadzemním podlaží -  
kabinetu  o výměře   8,7 m2, přilehlé učebny  o výměře 56,9 m2 + kabinetu propojeného s učebnou  o 
výměře 23,5 m2, učebny o výměře 51,4 m2, přilehlého sociálního zařízení o výměře   21,2 m2, to vše 
ve II. nadzemním podlaží. Jedná se tedy o prostory o celkové výměře 161,2  m2, chodba by byla 
společná s dalším nájemcem, pronájem prostorů  pro činnost Klubu Mana – pořádání kulturně 
vzdělávacích akcí, programů, kurzů a přednášek pro veřejnost, za  nájemné ve výši 70,-  Kč/m2/rok.   
- Milan Horský, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., Okresní výbor, se 
sídlem Stavbařů 213, Strakonice, pronájem prostorů 1 učebny o výměře 68,9 m2 + přilehlého WC  o 
výměře 11,8 m2 ve II. nadzemním podlaží, za účelem využití prostorů pro činnost sdružení – pořádání 
rehabilitačních pobytů, sportovních aktivit, kulturních a společenských akcí atd..,  za nájemné ve výši 
70,-  Kč/m2/rok .  
- Štěpánka a Martin Halamovi, Strakonice,  pronájem prostorů ve III. nadzemním podlaží: 
varianta c) - učebna o výměře 56,3 m2 s kabinetem o výměře 18,6 m2 (nad bytem školníka), učebna o 
výměře 60,8 m2 + sociální zařízení o výměře 25,4 m2, s tím, že tyto prostory by bylo na základě 
dohody s pronajímatelem možno oddělit od zbývajících prostorů na tomto podlaží, 
- pronájem za účelem provozování cvičení pro správné držení těla – pilates pro všechny věkové 
skupiny, nově vznikající kroužek Život v kondici pro děti, výživové poradenství jako doplněk ke 
cvičení, H.E.A.T. Program – indoor chůze na mechanických pásech za doprovodu hudby, za 
podmínky, že nájemce zajistí, aby tyto pásy nerušily ostatní nájemce v budově, rovněž prověří 
možnost zatížení podlahy uvedenými stroji na cvičení, nájemné ve výši  350,-Kč/m2/rok. 
 
- Michal Němec – p. Ćestice, pronájem prostorů ve III. nadzemním podlaží - kabinetu  o výměře 9,5 
m2, učebny o výměře 58,9 m2 s kabinetem o výměře 24 m2 + sociálního zařízení o výměře 23,4 m2, 
pronájem prostorů za účelem využití  pro vybudování „Meditačního centra Budhismu diamantové 
cesty“ Centrum má sloužit lidem, kteří praktikují Budhismus diamantové cesty k meditacím, 
společným setkáním, ale také veřejným přednáškám  o budhismu a věcech s ním spojených, nájemné 
ve výši  70,- Kč/m2/rok.  
 
Nájemní smlouvy s výše uvedenými žadateli budou uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce, nájemci budou hradit na své náklady spotřebu energií (teplo, el. energie, voda).  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných smluv. 
 
1) Pan  Ing. Jiří Ulrich, Plzeň 318 00 – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 0867/2011 (32/6c)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č.st. 94 v k.ú. Nové Strakonice  o výměře cca 8 m2 + 
ohradní zeď,  panu Ing. Jiřímu Ulrichovi, Plzeň , za cenu dle znaleckého posudku tj. 1.042,- 
Kč/m2 . Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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2)  ZNAKON a.s. – žádost o prodloužení termínů výstavby vícepodlažního domu v lokalitě Na 
Ohradě  
Usnesení č. 0868/2011 (32/6c)  
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 07/209 se společností 
ZNAKON a.s., jehož předmětem bude  prodloužení termínu zahájení výstavby vícepodlažního domu 
s kancelářskými prostory a byty v lokalitě Na Ohradě  o další  3 roky, tzn. nejpozději do 3. 6. 2014.  V  
souvislosti s nedodržením původních termínů výstavby (termíny dle dodatku č. 1) nebudou 
uplatňovány  žádné sankce. 
 
3) Výkup pozemků z důvodu stavby „I/22 Strakonice“ (tzv. Severní dopravní půloblouk) 
Usnesení č. 0869/2011 (32/6c)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemků potřebných pro stavební objekty (Parkoviště u sídl. 1. máje, Parkoviště 
Nerudova, Místní komunikace na Vinici, Sjezd na pozemek p.č. 526/1 v k.ú. Strakonice, Chodníky  
Zvolenská, Chodníky Radomyšlská, Chodníky u sil. I/4, Chodníky u okružní křižovatky Katovická, 
Trvalé dopravní značení, Lávka pro pěší přes komunikaci I/22 ve Strakonicích, Překrytí zářezu km 
0.550 – 0.600,  Kanalizace stoka - A, Kanalizace stoka -  B, Veřejné osvětlení, Ochranná zeleň, 
Vegetační úpravy na překrytí zářezu),  které jsou součástí stavby „I/22 Strakonice“ a jejichž 
investorem je město Strakonice. Výkupy budou realizovány podle platné projektové dokumentace za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem v souladu s platnými cenovými předpisy, ke dni podpisu 
kupních smluv. Tato cena bude shodná s cenou, za kterou bude vykupovat dotčené pozemky ŘSD ČR. 
II. Pověřit 
starostu města podpisem kupních smluv. 
 

4) Řešení nemovitostí  nutných pro výstavbu „I/22 Strakonice“ (tzv. Severní dopravní 
půloblouk) - Daniela Kotrčová,  Strakonice 
Usnesení č. 0870/2011 (32/6c)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit se změnou části usnesení č. 583/ZM/2004 ze dne 15. 12. 2004, týkající se termínu uzavření 
kupní smlouvy a upřesnění výměry pozemku p.č. 545/3 v k.ú. Strakonice takto: 
ZM  souhlasí s výkupem nemovitostí potřebných pro stavbu  „I/22 Strakonice“, a to pozemku st.p. č. 
508  o výměře  403 m2,  budovy  č.p. 383  nacházející   se na pozemku  st. p. č. 508, pozemku p.č. 
545/2 o výměře  515 m2  a dále pozemků  p.č. 545/20  o   výměře 16 m2,    p.č. 545/17  o výměře  353 
m2  a   p.č.  545/19  o   výměře  21 m2, oddělených z pozemku p.č. 545/3,  vše v k.ú. Strakonice, a to 
následně po zapsání geometrického plánu do katastru nemovitostí v souladu s uzavřenou budoucí 
kupní smlouvou č. 04-645.  
 
5) Výkup „zbytkového pozemku“ p.č. 797/2 v k.ú. Strakonice z důvodu stavby „I/22 Strakonice“ 
(tzv. Severní dopravní půloblouk) ve spoluvlastnictví paní Ladislavy Houdové, Strakonice a paní 
Ludmily Kubi čkové, Strakonice 
Usnesení č. 0871/2011 (32/6c)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku p.č. 797/2 o výměře 1757 m2 v k.ú. Strakonice v souladu s usnesením 
ZM č. 783/ZM/2009 ze dne 16.12.2009 (souhlas s výkupem nevyužitelných zbytkových pozemků, 
dotčených stavbou „I/22 Strakonice“ (tzv. Severní dopravní půloblouk) za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem v souladu s platnými cenovými předpisy, ke dni podpisu kupních smluv,  a to za cenu  
shodnou s cenou, za kterou bude vykupovat dotčené pozemky ŘSD ČR). 
II. Pověřit 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
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6) Výkup pozemků plánované v průmyslové zóně Hajská 
Usnesení č. 0872/2011 (32/6c)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
trvat na usnesení ZM č. 397/ZM/2001 ze dne 14.2.2001, tj. výkup pozemků v plánované průmyslové 
zóně  Hajská   (dříve uváděno jako lokalita „Nad svatým Václavem“) za cenu 55,-Kč za m2. 
 
7) Michal Pokora, Strakonice – vyplacení slevy z počtu prodaných bytů 
Usnesení č. 0873/2011 (32/6c)  
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyplacením slevy z počtu prodaných bytů p. Pokorovi, Strakonice ve výši 10.703,- Kč. 
 
8) Úprava „Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice“  
Usnesení č. 0874/2011 (32/6c)  
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“.  

- vypustit v čl. III. v ětu třetí: „ Byty o velikosti nad 50 m2 jsou obsazovány v souladu s příslušnými 
usneseními rady města.“  
II. Ukládá 
majetkovému odboru vypracovat úplné znění „Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města 
Strakonice“.  
 
9)  Směna technologie DVS za část pozemku pod chodníkem  
Usnesení č. 0875/2011 (32/6c)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu, technologie DVS k vytápění OD Maják umístěnou v domě  
čp. 142 ve Strakonicích I na st. parc.č. 169/1 v k.ú. Strakonice. Podmínkou směny je, že kupující musí 
být držitelem licence na výrobu a rozvod tepla.    
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce, s uzavřením směnné  smlouvy se společností 
Teplárna Strakonice, a.s., IČ 60826843, jejímž předmětem bude technologie DVS ve vlastnictví města, 
která je umístěná v domě  čp. 142 ve Strakonicích I na st. parc.č. 169/1 v k.ú. Strakonice za část 
pozemku parc.č. st. 735 o výměře cca 330 m2  s chodníkem v k.ú. Nové Strakonice. Přesná výměra 
pozemku bude zaměřena geometrickým plánem. Směna bude realizována bez doplatku.  
 
5) Rozbor hospodaření města a jím zřízených organizací za I. pol. r. 2011 
Usnesení č. 0876/2011 (32/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
rozbor hospodaření města Strakonice a jím zřízených organizací za 1. pololetí roku 2011 



 12 

6) Pověření výkonem opatrovnictví 
Usnesení č. 0877/2011 (32/5)  
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 paní  Koppové Aurelie, Strakonice. 
II. Pověřuje 
paní Jaroslavu Wolfovou, Praha 4  a v případě její nepřítomnosti paní Martu Černochovou, Strakonice 
výkonem opatrovnické funkce paní  Aurelii Koppové, Strakonice. 
 
7) Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města   
Usnesení č. 0878/2011 (32/7)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města: 
Sdružení linka bezpečí, Ústavní 91/95, 181 21 Praha 8 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru provést schválené usnesení  
 
1.Výpověď z nájmu bytu – nájem doba určitá (Kotálová Renata) 
Usnesení č. 0879/2011 (32/8)  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
podat 3 měsíční výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu Renatě Kotálové, Strakonice, č.b.02 o 
velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie ve II. podlaží domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě potřeby po skončení nájmu k předmětnému bytu  
(po uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty), podat žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve 
Strakonicích.  
 
2.Výpověď z nájmu bytu – nájem doba neurčitá (Uhříček Bohuslav) 
Usnesení č. 0880/2011 (32/8)  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
podat 3 měsíční výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu Bohuslavovi Uhříčkovi, Strakonice, č.b.23 
o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie v 6. patře  domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě potřeby po skončení nájmu k předmětnému bytu  
(po uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty), podat žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve 
Strakonicích.  
 
3.Výpověď z nájmu bytu – nájem doba neurčitá ( Pavelec Miloslav) 
Usnesení č. 0881/2011 (32/8)  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
podat 3 měsíční výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu Miloslavovi Pavelcovi, Strakonice, č.b. 13 
o velikosti 2+1 s příslušenstvím, I. kategorie ve 3. patře domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě potřeby po skončení nájmu k předmětnému bytu  
(po uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty), podat žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve 
Strakonicích.  
 
4.Výpověď z nájmu bytu – nájem doba neurčitá ( Ing. Alois Stehlík) 
Usnesení č. 0882/2011 (32/8)  
Rada města po projednání 
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I. Rozhodla 
podat 3 měsíční výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu Aloisovi Stehlíkovi, Strakonice, č.b. 14 o 
velikosti 1+0 s příslušenstvím, I. kategorie ve 4. patře domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě potřeby po skončení nájmu k předmětnému bytu. 
(po uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty), podat žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve 
Strakonicích.  
 
5. Odepsání pohledávky – Dejmalová Šárka 
Usnesení č. 0883/2011 (32/8)  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
odepsat pohledávku ve výši 5 853,- 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. 
 
9) Finanční příspěvek: 
A/ Sbor dobrovolných hasičů Strakonice I. 
Usnesení č. 0884/2011 (32/9)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Strakonice I na 
zajištění hasičské soutěže O putovní pohár starosty města Strakonice v kategorii muži, ženy, veteráni 
na prostranství pod Hvězdou dne 3. 9. 2011. Příspěvek bude hrazen z rozpočtu odboru školství a  
cestovního ruchu, z organizace 214 – příspěvky na jednorázové sportovní a volnočasové akce.  
 
B/ Ragby klub Strakonice, o. s. 
Usnesení č. 0885/2011 (32/10)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 4 000 Kč Ragby klubu Strakonice, o. s., na uspořádání  
3. ročníku turnaje O pohár města Strakonice v Radošovicích dne 3. 9. 2011. Příspěvek bude hrazen 
z rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu, z organizace 214 – příspěvky na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce.  
 
10) Projekt „Technologické centrum ORP Strakonice a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích 
SO ORP Strakonice“ – vyhodnocení veřejné zakázky 
Usnesení č. 0886/2011 (32/11)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením zjednodušeného podlimitního řízení na základě Zprávy o posouzení a hodnocení 
nabídek na výběr dodavatele díla „Technologické centrum ORP Strakonice a rozvoj služeb 
eGovernmentu v obcích SO ORP Strakonice“. Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou DATRON, 
a.s., Vachkova 3008, Česká Lípa, IČ 43227520, s nabídkovou cenou 4.932.279 Kč bez DPH, tj. 
celkovou cenou včetně DPH 5.918.734,80 Kč.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem DATRON, a.s., Vachkova 3008, Česká Lípa, IČ 43227520 na 
dodávku díla „Technologické centrum ORP Strakonice a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích SO 
ORP Strakonice“ za cenu 4.932.279 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 5.918.734,80 Kč. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo 
 
11) Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 
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Usnesení č. 0887/2011 (32/12)  
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 3. září 2011 – živá hudba – Koncert skupiny Parovod (po turnaji „O pohár m ěsta 
Strakonice“) – Podskalí - Ostrov, pořádá Ragby klub Strakonice, Palackého náměstí 98, 386 01 
Strakonice od 22:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne. 
 
12) VŘ malého rozsahu na dodávku a montáž nábytku do tří učeben ZŠ F. L. Čelakovského 
Usnesení č. 0888/2011 (32/13)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu na dodávku a montáž nábytku do tří učeben 
Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280.  
Pořadí firem:  
1. PEŠKA – židle a křesla s.r.o., Zelinářská 5, 301 00 Plzeň 
2. Pianeta s.r.o., Litvínovice 316, 370 01 České Budějovice  
II. Souhlasí 
s vyřazením firem: 
ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o., Výstaviště 1, 648 69 Brno 
MULTIP Moravia s.r.o., závod Nový Jičín, Palackého č.p. 1137/27, 741 01 Nový Jičín 
Moderní škola s.r.o., Kubíčkova 177/19, 779 00 Olomouc – Lazce 
vzhledem k nesplnění požadavků uvedených ve výzvě. 
 III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem PEŠKA – židle a křesla s.r.o. na dodávku a montáž nábytku do tří 
učeben Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 za cenu 238.406,-- Kč včetně 
DPH. 
IV. Pověřuje  
starostu města k podpisu smlouvy o dílo v předloženém znění. 
 
13) Integrovaný plán rozvoje města Strakonice – zápis z 16. jednání Řídícího výboru IPRM 
Strakonice   
Usnesení č. 0889/2011 (32/15)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 16. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice ze dne 23. srpna 2011.  
II. Schvaluje 
soulad předložených projektových záměrů „Zkvalitnění přírodovědného a technického vzdělávání na 
ZŠ Povážská Strakonice“; „Centrum šancí pro život žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve 
volnočasových aktivitách“; „Profesní růst v mateřských školách“; „Rovné příležitosti všem“ s cíli 
IPRM Strakonice. 
 
14) Zakázka malého rozsahu – posouzení a hodnocení nabídek na akci „Regenerace zeleně 
v areálu sportoviště  sídlišti-Strakonice“ 
Usnesení č. 0890/2011 (32/16)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhodnocením nabídek na zakázku malého rozsahu,  na základě záznamu o posouzení  a hodnocení 
nabídek na dodavatele akce „Regenerace zeleně v areálu sportoviště Na sídlišti-Strakonice“. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou  O.K. Garden , s.r.o. , Sládkovičova 1233/21,  Praha 4-
Kr č, 142 00 , za celkovou cenu díla  317 225,37,- Kč včetně DPH. 
II. Souhlasí 



 15 

s vyřazením firem, o kterém rozhodla komise pro hodnocení nabídek, a to z důvodu nesplnění 
podmínky - doložení čestného prohlášení o dodávce požadovaného kultivaru stromu ve stanovené 
velikosti  a kvalitě. Vyřazeny byly firmy (řazeno dle pořadového čísla): 1. Zahradní architektura Tábor 
s.r.o., Chotoviny, 2. Ing. Marek Valenta, Třeboň, 3. Jaroslav Šíma, Týn nad Vltavou. 
III. Pověřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem předmětné smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou. 
 
15) Platový výměr ředitelky ZŠ F.L.Čelakovského a ředitelky MŠ U Parku 
Usnesení č. 0891/2011 (32/17)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předložený platový výměr ředitelky Základní školy F.L.Čelakovského, který je samostatnou přílohou 
materiálu uloženou na odboru školství a cestovního ruchu. 
II. Schvaluje 
předložený platový výměr ředitelky Mateřské školy U Parku, který je samostatnou přílohou materiálu 
uloženou na odboru školství a cestovního ruchu. 
III. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 
16) Povolení výjimky z počtu žáků ve třídě v ZŠ Povážská Strakonice 
Usnesení č. 0892/2011 (32/18)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením výjimky z nejnižšího průměrného počtu žáků ve třídě základní školy v ZŠ Povážská 
Strakonice pro školní rok 2011/2012.  
 
17) VŘ 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. 0893/2011 (33/2)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu na dodávku a montáž audiovizuální a výpočetní 
techniky Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280.  
Pořadí firem:  
1. ORION Computer s.r.o., Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice, IČ: 26042223 
2. Kostax spol. s .r.o., Vítězslava Nezvala 745/22, 370 06 České Budějovice  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem ORION Computer s.r.o., na dodávku a montáž audiovizuální a 
výpočetní techniky ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 za cenu 1.711.668,-- Kč včetně 
DPH. 
III. Pověřuje  
starostu města k podpisu smlouvy o dílo v předloženém znění. 
 
18) Architektonická studie - Regenerace sportovního areálu Na Křemelce - Strakonice   
Usnesení č. 0894/2011 (33/3)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
architektonickou studii Regenerace sportovního areálu Na Křemelce Srakonice zpracovanou 
společnosti Sportovní projekty s.r.o., Letohradská 10, 170 00 Praha 7 
II. Ukládá 
odboru rozvoje zajistit prezentaci předmětné studie za účasti autorů díla pro laickou i odbornou 
veřejnost v průběhu měsíce října 2011. 
 

19)  Schválení nového názvu ulice ve Strakonicích 
Usnesení č. 0895/2011 (33/5)  
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Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
schválit nový název ulice „Mezi Lesy“ v lokalitě „Za Rájem“ – v území, pro které byl zpracován 
regulační plán Mezi Lesy, Strakonice. 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit návrh pojmenování nové ulice na projednání v Zastupitelstvu města 
Strakonice. 
 
20) Konkursní řízení na pracovní místo ředitele nově zřízené příspěvkové organizace VOŠ, SPŠ 
a SOŠŘS Strakonice 
Usnesení č. 0896/2011   
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usn. č. 492/2011 z 20.4.2011. 
II. Nominuje 
Ing. Pavla Pavla jako odborného poradce konkursní komise Jihočeského  kraje pro obsazení 
pracovního místa ředitele nově zřízené příspěvkové organizace Vyšší odborné školy, Střední 
průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel                        PhDr. Ivana Říhová                              
  místostarosta                             místostarostka  
  


