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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  34. jednání Rady města Strakonice 

konaného 21. září 2011 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     7 členů RM 

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

 
Omluveni:   Mgr. Malotová - PR 
 
 
Program: 
 
1. Přidělení bytu v DPS 

            Usnesení č. 0902/2011 
2. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu v DPS 

            Usnesení č. 0903/2011 
3. Jazykové vzdělávání zaměstnanců MěÚ   
                                 Usnesení č. 0904/2011 
4. MěÚSS:  A/Prodloužení ubytování v AD 

            Usnesení č. 0905/2011 
  B/ Ubytování v AD 

            Usnesení č. 0906/2011 
5. Plnění usnesení RM za období I. a II. čtvrtletí 2011 

            Usnesení č. 0907/2011 
6. MěKS – ukončení nájemní smlouvy s hudební skupinou Šafrán 

            Usnesení č. 0908/2011 
7. Záštita starosty města Strakonice 

            Usnesení č. 0909/2011 
8. ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 – čerpání investičního fondu 

            Usnesení č. 0910/2011 
9. Nemocnice Strakonice, a.s. - záštita a poskytnutí finančního příspěvku u příležitosti  konání 
    „2.prácheňské česko – americké neurologické sympozium“. 

            Usnesení č. 0911/2011 
10. TS: A/Výměna stávajících oken za plastová v domě SVBJ ve vlastnictví města Strakonice 

            Usnesení č. 0912/2011 
           B/Výměna hlavních stávajících železných rozvodů topení za měděné v DPS čp.1283/I., ul.  
                Rybniční, Strakonice    

            Usnesení č. 0913/2011 
11. Majetkové záležitosti 
                Usnesení č. 0914/2011 – 0935/2011 
12. Zápis ze 4. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 

            Usnesení č. 0936/2011 
13. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006    
                     Usnesení č. 0937/2011 
14. IPRM Strakonice – zápis ze 17. jednání Řídícího výboru   
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            Usnesení č. 0938/2011 
15. Projekt „Cykloturistická akce pořádaná v rámci Strakonického vítání léta 2012“ –  
      spolufinancování projektu z prostředků města         

            Usnesení č. 0939/2011 
16. Projekt „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice“  

            Usnesení č. 0940/2011 
17. Přijetí  úvěru na dokončení akce Strakonice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace 

            Usnesení č. 0941/2011 
 
Zahájení:  
34. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:32 hodin v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. Přidělení bytu v DPS 
Usnesení č. 0902/2011 (34/1) 
Rada města po projednání 
I. Ruší 
usnesení RM č. 0837/2011 ze dne 10.8.2011 
II. Souhlasí  
s přidělením bytu o velikosti 1+0, číslo B26 v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, 
Strakonice, paní Marii Čavojské, Strakonice. 
III. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválené usnesení. 
 
2. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu v DPS 
Usnesení č. 0903/2011 (34/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 2.10.2003 na dobu určitou jednoho roku 
s automatickým obnovováním při dodržování smluvních podmínek se sl. Miroslavou Traxmandlovou 
na byt v domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, Strakonice. 
II. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválené usnesení. 
 
3. Jazykové vzdělávání zaměstnanců města Strakonice 2011/2012 
Usnesení č. 0904/2011 (33/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zajištění jazykových kurzů pro zaměstnance města  (6 skupin x 30 výukových 
hodin a 60 minut) se společností EUROŠKOLA SOŠ, s.r.o., zastoupené jednatelem Mgr. Milanem 
Viererem, IČ: 25165542, za cenu 49.500 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem této smlouvy 
 
4. MěÚSS:  
A/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 0905/2011 (33/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Jana Bledého, paní Růženy Džudžové, paní 
Ireny Kovacsové na dobu určitou od 1.10. do 30.11.2011. 
III. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na dobu 
určitou od 1.10. do 30.11.2011. 
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IV.  Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
B/Ubytování v AD 
Usnesení č. 0906/2011 (34/17) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Štěpána Maleče v období od 13.9.2011 do 30.11.2011. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 13.9.2011 do 30.11.2011.  
III. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
5. Plnění usnesení RM za období I. a II. čtvrtletí 2011 
Usnesení č. 0907/2011 (34/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení RM za období I. a II. čtvrtletí 2011 
II. Schvaluje 
vyřazení z evidencce 378 splněných usnesení 
III. Revokuje  
961/2003, 645/2007, 901/2007, 2027/2008, 2704/2009, 2945/2009, 3161/2009, 4854/2010, 415/2011, 
452/2011, 511/2011, 619/2011, 621/2011, 623/2011, 701/2011, 702/2011. 
IV. Vy řazuje do evidence usnesení s trvalou platností       
usnesení č. 480/2011, 655/2011.  
V. Ukládá  
tajemníkovi vést v evidenci 140 nesplněných usnesení a zajistit jejich plnění.  
 
6. MěKS – ukončení nájemní smlouvy s hudební skupinou Šafrán 
Usnesení č. 0908/2011 (34/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
ukončení nájemní smlouvy ze dne 02. 01. 2002 s hudební skupinou Šafrán v prostorách MDK 
Strakonice. 
 
7. Záštita starosty města Strakonice 
Usnesení č. 0909/2011 (34/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením záštity starosty města Strakonice nad regionálním kolem celostátní soutěže v umění 
komunikace MLADÝ DEMOSTHENES, kterou pořádá   FACE OF NEW EUROPE, s.r.o., Tusarova 
1235/32,  Praha 7. 
 
8. ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 – čerpání investičního fondu 
Usnesení č. 0910/2011 (34/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s čerpáním investičního fondu ZŠ F. L. Čelakovského ve výši 131.170,-- Kč na realizaci 
elektrických rozvodů v nové počítačové učebně v Jezerní ulici.   
 
9. Nemocnice Strakonice, a.s. - záštita a poskytnutí finančního příspěvku u příležitosti  konání 
„2.prácheňské česko – americké neurologické sympozium“. 
Usnesení č. 0911/2011 (34/19) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s převzetím záštity starostou města u příležitosti konání „2. prácheňsko české – americké  
neurologické sympozium“ dne 8.10.2011 v prostorách Strakonického hradu. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 4.896,-Kč vč. DPH na úhradu nákladů spojených 
s pronájmem prostor Strakonického hradu dne 8.10.2011 (13:00 –19:00 – Rytířský sál, 15:00 – 19:00 
– sál U Kata) u příležitosti konání „2. prácheňské česko – americké neurologické sympozium“. Bude 
hrazeno z nedočerpaných finančních prostředků, určených na úhradu nájmu (RO č. 66). 
10. TS:  A/Bytové záležitosti 
 
A/ Výměna stávajících oken za plastová v domě SVBJ ve vlastnictví města Strakonice 
Usnesení č. 0912/2011 (34/11) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí 
s výměnou stávajících oken za plastová v domě Společenství pro dům čp.427-433, ul. Bezděkovská, 
Strakonice se dvěmi bytovými jednotkami ve vlastnictví města Strakonice za cenu 83.000,- Kč, včetně 
DPH. Tento náklad bude hrazen z rozpočtu na údržbu a opravy bytového fondu města Strakonice. 
 
B/Výměna hlavních stávajících železných rozvodů topení za měděné v DPS čp.1283/I., ul.                 
Rybniční, Strakonice    
Usnesení č. 0913/2011 (34/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s realizací akce: výměna hlavních železných rozvodů topení v domě čp.1283, ul. Rybniční, Strakonice 
za měděné. Maximální částka za tuto výměnu bude činit do 150.000 Kč, včetně DPH. Tato částka 
bude hrazena z rozpočtu na údržbu a opravy bytového fondu. 
II.Souhlasí  
s přímým zadáním výše jmenované akce firmě Vodoinstalatérství Hromek s.r.o., Na Ohradě čp.520, 
Strakonice, IČO: 28092929, z důvodů znalosti problematiky. 
 
11. Majetkové záležitosti 
 
1) Uvolněná bytová jednotka č. 005, o velikosti 2+1 v č.p. 58 ul. U Sv. Markéty, Strakonice 
Usnesení č. 0914/2011 (34/12) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usn.č. 593/2011 z 25.5.2011 s tím, že b.j. o velikosti 2+1 (82,30 m2), č.b. 005, ve 3. patře domu č.p. 
58, ul. U Sv. Markéty je vyčleněna pro potřeby řešení personálního obsazení Nemocnice Strakonice, 
a.s. 
 
3) Pan Pavel Skála, Strakonice – žádost o pronájem nebo výpůjčku  části pozemku p.č. 1320/3 
v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 0915/2011 (34/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 1320/3 o výměře cca 7,2 m2 v k.ú. Strakonice, 
obec Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce na pozemek p.č. 1320/3 o výměře cca 7,2 m2 v k.ú. Strakonice, 
s panem Pavlem Skálou, Velké náměstí 46, Strakonice, za účelem  užívání – prezentování nových 
jízdních kol a  popř. provádění drobného servisu jízdních kol, na dobu neurčitou, pokud se v zákonné 
lhůtě pro vyhlášení záměru na výpůjčku nepřihlásí jiný zájemce. Uzavření Smlouvy o výpůjčce je 
podmíněno souhlasem odboru dopravy MěÚ Strakonice.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
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4) Společnost Václav Kotlík – FABAK, Štěchovice 43, 387 16 Volenice  – žádost o výpůjčku části 
pozemku p.č. 1190/17 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 0916/2011 (34/12) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s výpůjčkou části pozemku p.č. 1190/17 v k.ú. Strakonice, o výměře cca 600 m2, obec Strakonice, za 
účelem zřízení mezideponie pro stavbu „Protipovodňová ochrana města Strakonice“, a to z důvodu 
využití části pozemku p.č. 1190/17 v k.ú. Strakonice jako skladové plochy v rámci rekonstrukce ČOV 
Strakonice.  
 
5) Prodej pozemku v lokalitě obchodního domu Maxim a Prior - DOTAZNÍK 
Usnesení č. 0917/2011 (34/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
uvést do dotazníku, jež bude zaslán zájemcům na prodej pozemku p.č. 726/17 v k.ú. Nové Strakonice 
následující: 
- popis nemovitosti 
- pozemek bude využit v souladu s podmínkami stanovenými architektem města Strakonice –  
  vyjádření arch. města 
- vyjádření odboru rozvoje z hlediska územního plánu 
- dodržení požadavků Policie ČR , týkající se rozhledového trojúhelníku 
- s budoucím kupujícím bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, kde budou uvedeny podmínky  
   výstavby  - do 2 let od podpisu smlouvy zahájit výstavbu a do 5 let dokončit výstavbu 
-  kauci ve výši 10.000,- Kč 
- údaje , které považujete za nutné uvést 
- cenová nabídka Kč/m2  
- studie předpokládaného zastavění 
 
6) Záměr na pronájem nebytových prostorů v objektu Husova 380, Strakonice  
Usnesení č. 0918/2011 (34/12) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostorů v objektu Husova 380 ve Strakonicích, který 
má ve správě Šmidingerova knihovna Strakonice, konkrétně 2 místností o výměrách 41,76 m2 a 21,37 
m2 v I. nadzemním podlaží objektu.  
 
7) Ukončení nájemní smlouvy – žádost p. Jaromíra Koleše  
Usnesení č. 0919/2011 (34/12) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy č. 08-126 uzavřené dne 28.3.2008 mezi městem Strakonice a panem 
Jaromírem Kolešem, Vodňany, na pronájem NP o výměře 22 m2 v přízemí objektu čp. 49 na Velkém 
náměstí ve Strakonicích, a sice dohodou ke dni  31.10.2011.  
II. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem NP o výměře 22 m2 v přízemí objektu čp. 49 na Velkém náměstí 
ve Strakonicích, jedná se o 1 místnost s WC.  
III. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody. 
 
8) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě  
Usnesení č. 0920/2011 (34/12) 
Rada města po projednání 
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I.  Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č.  03-136 uzavřené dne 30.4.2003  mezi městem Strakonice 
a panem Davidem Šrámkem, Strakonice, jehož předmětem bude změna výměry užívaných nebytových 
prostorů v objektu čp. 988 v ul. Ellerova z původně ve smlouvě uvedených 18 m2 na novou výměru 
23,8 m2, s čímž souvisí zvýšení nájemného z pronajatých NP (dosavadní nájemné pro r. 2011 – 5.668,- 
Kč/rok, nájemné po zvětšení výměry bude činit  7.497,- Kč/rok  s účinností od podpisu dodatku).  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
9) Doplnění usnesení RM č. 866/2011 ze dne 31.8.2011  
Usnesení č. 0921/2011 (34/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se změnou názvu nájemce v části usnesení RM č. 866/2011 ze dne 31.8.2011, týkající se pronájmu 
prostorů pro Klub Mana Strakonice a to tak, že jako nájemce bude v nájemní smlouvě uvedena 
Apoštolská církev - sbor bez hranic Praha, Korunní 926/30, Praha 2 – Vinohrady, IČ : 73632368, 
místo původně schváleného nájemce Klubu Mana, se sídlem Zvolenská 918, Strakonice,  pronajaté  
prostory budou využívány výhradně pro činnost Klubu Mana Strakonice, zbývající část výše 
uvedeného usnesení se nemění. 
 
10) Žádost o souhlas se stavebními úpravami  
Usnesení č. 0922/2011 (34/12) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s provedením následující  stavební úpravy v nebytovém prostoru v objektu bývalé ZŠ Lidická 194 ve 
Strakonicích pronajatém Apoštolské církvi, sboru bez hranic Praha pro činnost Klubu Mana 
Strakonice: vybourání otvoru pro dveře mezi učebnou o výměře 51,4  m2 a kabinetem. Stavební 
úprava bude provedena na náklady nájemce, po skončení nájemního vztahu bude předmět nájmu 
uveden do původního stavu, pokud se nájemce s pronajímatelem nedohodnou jinak. Tento souhlas 
nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
 
11) Žádost o povolení uložit kabelové vedení NN na pozemku v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 352/9 v k.ú.  Strakonice v souvislosti se stavbou  „Strakonice – parc.č. 352/8 -  kabel NN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Písecká 283, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0923/2011 (34/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelového vedení NN  na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 352/9 v k.ú. 
Strakonice  v souvislosti se stavbou  „Strakonice – parc.č. 352/8 -  kabel NN“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 352/9 v k.ú. Strakonice  v souvislosti se 
stavbou  „Strakonice – parc.č. 352/8 -  kabel NN“. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 352/9 v k.ú. Strakonice  v souvislosti se stavbou  „Strakonice 
– parc.č. 352/8 -  kabel NN“, dle sazebníku. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných  smluv. 
 
12) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 46/2 a p.č. dle KN 46/6 vše v k.ú.  Strakonice v souvislosti se stavbou  
„Strakonice, Mlýnská – bytové domy“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
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V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katov ická 175, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0924/2011 (34/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do pozemků  
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 46/2 a p.č. dle KN 46/6 vše v k.ú.  Strakonice v souvislosti se 
stavbou  „Strakonice, Mlýnská – bytové domy“ , dle sazebníku. 
Za podmínek stanovených v dohodě o uložení inženýrských sítí na tuto stavbu ze dne 17.12.2008.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
13) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 80 v k.ú. Strakonice  v souvislosti s projektovou přípravou a realizací 
stavby: „ Dešťová kanalizace pro objekt MOIRA“. 
Žadatel: Mario Vl ček, ALAE LUPULI, Seidlova 472/13, 140 00 Praha 4. 
Usnesení č. 0925/2011 (34/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením dešťové kanalizace do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle 80 v k.ú. Strakonice  v 
souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Dešťová kanalizace pro objekt MOIRA“, dle 
sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
  
14) Dohoda o předčasném užívání části stavby „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“- 
fáze F 
Usnesení č. 0926/2011 (34/12) 
Rada města v souvislosti se stavbou: „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“ 

I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o předčasném užívání části stavby „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“ 
– fáze F) Pionýrská ulice a ul. Hrnčířská od křižovatky s Velkým náměstím po křižovatku s ul. 
Pionýrská mezi Městem Strakonice a mezi zhotovitelem EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 
Praha 1, kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice, IČ: 
45274924. Předčasné užívání bude do ukončení přejímek a kolaudace, nejpozději do 31.12.2011.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné Dohody o předčasném užívání části stavby „Rekonstrukce 
Velkého náměstí, Strakonice“ . 
 
15) Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace, Strakonice 
Usnesení č. 0927/2011 (34/12) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
přehled změnových listů podprojektu č. 11 (Kanalizační sběrač Radošovice) a části změnových listů 
podprojektu č.1 (Intenzifikace ČOV) v rámci realizace stavby: „Intenzifikace ČOV  a doplnění 
kanalizace, Strakonice“ 
II. Souhlasí 
se změnovými listy č. 4/2010 – Shybky na sběrači „P“, č. 12/2010 – Sanace základové spáry 
monoblok biolinky, č. 13/2010 – Statické zajištění jímky plovoucích nečistot, č. 18/2011 – betonový 
fundament u ČS SO02.4,  č.19/2011 – Přechod komunikace překopem namísto protlaku, sběrač „P“, 
č.20/2011 – Zajištění vodotěsnosti střešních plášťů ČOV,  č. 21/2011 – přeložka VTL plynovodu na 
sběrači R-M, č.22/2011 – Změna skladby asfaltového krytu, č.23/2011 – Změna materiálu přeložky 
vodovodu, č.24/2011 – Doměrkový změnový list podprojektu č.11, č.33/2011 – Bourání věže – SO 
08.1.4 
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III. Souhlasí 
na základě změnových listů č. 4/2010, č. 19/2011, č. 21/2011, č. 22/2011, č.23/2011, č. 24/2011  se 
snížením  finančního plnění „Podprojektu č.11 Kanalizace Radošovice“ v rámci stavby: „Intenzifikace 
ČOV  a doplnění kanalizace Strakonice“ o částku 557.137,40 Kč bez DPH. Celková cena podprojektu 
č. 11 činí  22. 639.414,77 ,- Kč bez DPH. 
IV. Souhlasí 
na základě změnových listů č. 12/2010, č. 13/2010, č. 18/2011, č. 20/2011, č.33/2011, s navýšením  
finančního plnění „Podprojektu č.1 Intenzifikace ČOV“ v rámci stavby: „Intenzifikace ČOV  a 
doplnění kanalizace Strakonice“ o částku 1.155.175,2 ,- Kč bez DPH. Celková cena podprojektu č. 1 
bude následně stanovena na základě předložení kompletních  změnových listů. 
V. Souhlasí 
s následným zařazením změnových listů č. 4/2010, č. 12/2010, č.13/2010, č.18/2011, č. 19/2011, č. 
20/2011, č.21/2011, č. 22/2011, č.23/2011, č.24/2011, č. 33/2011 do dodatku č.1 smlouvy o dílo 
předmětné stavby. 
VI. Pověřuje 
starostu města k následnému uzavření dodatku č.1 dle výše uvedeného. 
 
16) Stavba: Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – výměna dlažby ohraničující parkovací 
stání na Velkém náměstí 
Usnesení č. 0928/2011 (34/12) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
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, jehož předmětem by byla výměna dlažby ohraničující 
parkovací stání . 
II. Ukládá 
odboru ŽP připravit návrh řešení (např. umístění okrasných nádob s květinami). 
 
1) Společnost HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby, závod Čechy jih, Okružní 544, České 
Budějovice – žádost o výpůjčku pozemku p.č. 1190/2 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 0929/2011 (34/12a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku pozemku p.č. 1190/2 o výměře 2.591 m2 v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce na pozemek p.č. 1190/2 o výměře 2.591 m2 v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice, se společností HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby, závod Čechy jih, Okružní 544, 
České Budějovice, za účelem zřízení mezideponie zeminy pro stavbu „Protipovodňová ochrana města 
Strakonice“, na dobu určitou od září 2011 do 30. června 2012, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, pokud se 
v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
2) Žádost o povolení uložit kabelové vedení NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 1050/9 v k.ú.  Strakonice v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Pod Kuřidlem - parc.č. 
1050/4 -  kabel NN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Písecká 283, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0930/2011 (34/12a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelového vedení NN  na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1050/9 v k.ú. 
Strakonice  v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Pod Kuřidlem - parc.č. 1050/4 -  kabel NN“.  
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II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1050/9 v k.ú. Strakonice  v souvislosti se 
stavbou  „Strakonice – Pod Kuřidlem - parc.č. 1050/4 -  kabel NN“.  
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1050/9 v k.ú. Strakonice  v souvislosti se „Strakonice – Pod 
Kuřidlem - parc.č. 1050/4 -  kabel NN“, dle sazebníku. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
 
3) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 1330/2 v k.ú. Strakonice  v souvislosti s projektovou přípravou a realizací 
stavby: „Kanalizační přípojka č.p. 59 - Strakonice“. 
Žadatel Jednota SD Volyně, Náměstí Hrdinů 69, 387 01 Volyně 
V zastoupení: Ing. Karel Hornych, 387 01 Volyně 
Usnesení č. 0931/2011 (34/12a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1330/2 v k.ú. 
Strakonice  v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Kanalizační přípojka č.p. 59 - 
Strakonice“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
4) Žádost o povolení umístění stavby podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 640, p.č. dle KN 1272/15, p.č. dle KN 1277/3 a p.č. dle 
KN 1277/4   vše v k.ú. Strakonice  v souvislosti se stavbou  „3G BH1 J ST STSIB OK“.  
Žadatel: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2,  
140 22 Praha 4, Michle 
V zastoupení: Libor Křepelka, Projektové služby, Tomkova 2099, 390 01 Tábor  
Usnesení č. 0932/2011 (34/12a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uložením podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 640, p.č. dle KN 1272/15, p.č. dle KN 1277/3 a p.č. dle KN 1277/4   vše v k.ú. Strakonice 
v souvislosti se stavbou  „3G BH1 J ST STSIB OK“.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení podzemního 
vedení veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 640, p.č. dle KN 
1272/15, p.č. dle KN 1277/3 a p.č. dle KN 1277/4 vše  v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou  „3G 
BH1 J ST STSIB OK“.      
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení podzemního vedení veřejné 
komunikační sítě do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 640, p.č. dle KN 1272/15, p.č. 
dle KN 1277/3 a p.č. dle KN 1277/4  vše v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou  „3G BH1 J ST 
STSIB OK“, cena za věcné břemeno je stanovena dle oceňovací vyhlášky částkou 10.100,- Kč  + 
DPH. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
5) Žádost o povolení umístění stavby vzdušné přípojky sítě elektronických komunikací na 
pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN st.590, p.č. dle KN 401/3  a p.č. dle KN 406/2   
vše v k.ú. Nové Strakonice  v souvislosti se stavbou  „DIZP N2 Strakonice, Bažantnice 518“.  
Žadatel: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle 
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V zastoupení: Jiří Syrový, 383 01 Prachatice 
Usnesení č. 0933/2011 (34/12a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s umístěním vzdušné přípojky sítě elektronických komunikací na pozemcích v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN st.590, p.č. dle KN 401/3  a p.č. dle KN 406/2   vše v k.ú. Nové Strakonice  
v souvislosti se stavbou  „DIZP N2 Strakonice, Bažantnice 518“.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro umístění vzdušné 
přípojky sítě elektronických komunikací na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN st.590, 
p.č. dle KN 401/3  a p.č. dle KN 406/2   vše v k.ú. Nové Strakonice  v souvislosti se stavbou  „DIZP 
N2 Strakonice, Bažantnice 518“.  
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro umístění vzdušné přípojky sítě elektronických 
komunikací na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN st.590, p.č. dle KN 401/3  a p.č. dle 
KN 406/2   vše v k.ú. Nové Strakonice  v souvislosti se stavbou  „DIZP N2 Strakonice, Bažantnice 
518“, dle sazebníku.  
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
6) Stavba: Oprava altánu v Rennerových sadech ve Strakonicích 
Usnesení č. 0934/2011 (34/12a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2011 – 223 na realizaci stavby „Oprava altánu 
v Rennerových sadech ve Strakonicích“ uzavřené dne 5.8.2011 mezi městem Strakonice a společností 
JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., Písecká 893, 386 24 Strakonice, IČ: 
62509641, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující: 
- prodloužení termínu ukončení realizace a předání smluveného předmětu díla do 27.10.2011. 
 
7) Protipovodňová ochrana města Strakonice 
Usnesení č. 0935/2011 (34/12a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice v souvislosti s propagací realizace stavby: „Protipovodňová 
ochrana města Strakonice“  
 
12. Zápis z 4. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
Usnesení č. 0936/2011 (34/13) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 4. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 1. září 2011. 
II. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku Domovu Petra, Mačkov 79, 388 01 Blatná, ve výši Kč 5 000,- na realizaci 
filmového snímku na téma Švanda dudák.  
III. Souhlasí 
s prezentací města Strakonice na ½ strany A4 za cenu Kč 8 000,- v obrazovém atlasu regionů a 
hradních zřícenin ČR vydávaného pro rok 2012 Klubem českých turistů, Archeologická 2256, Praha. 
IV. Nesouhlasí  
s poskytnutím příspěvku Nakladatelství NEMO, Bronzová 2024, Praha 5 na vydání románu Václava 
Matějky Nahota.  
V. Souhlasí   
s prezentací města Strakonice na veletrhu cestovního ruchu Jihočeský kompas v Českých 
Budějovicích konaného v termínu 7.-8. 10. 2011.  
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VI. Souhlasí 
s prezentací města Strakonice na veletrhu cestovního ruchu ITEP Plzeň konaného v termínu 20.-22. 
10. 2011.  
VII. Nesouhlasí 
s prezentací města Strakonice na veletrhu Tourfest a Gastrofest České Budějovice konaného v termínu 
10.-12.11. 2011.  
VIII. Nesouhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku o.s. Junior arena na uspořádání putovní výstavy Slovo má 
Hurvínek.  
IX. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku Stifterovu pošumavskému železničnímu spolku Vimperk, Boubínská 17, 
Vimperk na vypravení zvláštního silvestrovského vlaku 31.12. 2011 na Kubovu Huť.   
 
13. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006     
Usnesení č. 0937/2011 (34/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném pořádku, 
ochraně životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2001, o 
některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
a) na období od 23. září 2011 do 23. září 2012 – živá hudba – taneční večery, koncerty – 
restaurace Hradní sklípek, pořádá Růžena Kůsová, Čejetice 103, 386 01 Strakonice – nepravidelně 
pro dny St, Čt, Pá a So od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne. 
b) dne 1. října 2011 – reprodukovaná hudba – Diskotéka rádia Kiss – Sokolovna Strakonice, 
pořádá Vít Poláček, 386 01 Strakonice od 22:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne. 
 
14. IPRM Strakonice – zápis ze 17. jednání Řídícího výboru  
Usnesení č. 0938/2011 (34/15) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis ze 17. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice ze dne 20. září 2011   
II. Schvaluje 
seznam projektů předložených v rámci Výzvy č. 4 k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) pro aktivitu 5.2b) – 
Regenerace bytových domů a doporučených k podpoře 
 
15. Projekt „Cykloturistická akce pořádaná v rámci Strakonického vítání léta 2012“ – 
spolufinancování projektu z prostředků města.         
Usnesení č. 0939/2011 (34/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o přidělení grantu z Grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky 
na podporu pořádání cykloturistických akcí na projekt „Cykloturistická akce pořádaná v rámci 
Strakonického vítání léta 2012“ 
II. Souhlasí 
v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků v 
potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2012 na spolufinancování realizace projektu 
„Cykloturistická akce pořádaná v rámci Strakonického vítání léta 2012“  
 
16. Projekt „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice“  
Usnesení č. 0940/2011 (34/18) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s přijetím grantu poskytnutého z Grantového programu Akčního plánu programu rozvoje Jihočeského 
kraje – GP Rekonstrukce stávajících sportovišť, opatření č. 1: Rekonstrukce sportovišť, ve výši 
350.000,- Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ F. L. Čelakovského, 
Strakonice“ 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 
 
17. Přijetí  úvěru na dokončení akce Strakonice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace 
Usnesení č. 0941/2011 (34/19) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci služby poskytnutí  úvěru ve výši do 
 70 000 000,- Kč za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě. 
 II. Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:  
1. Ing. Pavel Vondrys      
2. Ing. Jitka Šochmanová     
3. p. Hana Vaňková      
4. Ing. Luděk Joza      
5. Ing. Jitka Pelešková     
náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek: 
1. Ing. Pavel Pavel 
2. p. Dana Dubová 
3. Ing. Eva Jankovcová 
4. p. Eva Rabová 
5. Ing. Věra Samková 
III. Ukládá 
vedoucí odboru finančního zajistit plnění veškerých úkolů při zadání této veřejné zakázky 
 
  
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                            Ing. Pavel Pavel                              
          starosta                               místostarosta  
  


