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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  36. jednání Rady města Strakonice 

konaného 19. října 2011 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     4 členové RM 

Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel – místostarosta 
členové  RM: Mgr. Pavelka, Mgr. Samec 
Ing. Tůma – tajemník 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka  

 
Omluveni:   PhDr. Říhová – místostarostka 

Mgr. Cháberová, Ing. Joza 
Mgr. Malotová - PR  

 
Program: 
1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na poskytování telekomunikačních služeb mobilních 
operátorů pro město Strakonice a přidružené organizace 

            Usnesení č. 0994/2011 
2. Majetkové záležitosti                                  

   Usnesení č. 0995/2011 – 0999/2011 
3. Záštita starosty města Strakonice 

            Usnesení č. 1000/2011 
             

 
Zahájení:  
36. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 18:20 hodin v kanceláři 
starosty po skončení pracovního zasedání ZM, které se konalo v prostorách Měšťanského pivovaru, 
a.s.. S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a 
odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na poskytování telekomunikačních služeb mobilních 
operátorů pro město Strakonice a přidružené organizace 
Usnesení č. 0994/2011 (36/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zněním Zadávací dokumentace veřejné zakázky na poskytování telekomunikačních služeb 
mobilních operátorů pro město Strakonice a přidružené organizace v maximální celkové výši  
1.100.000,- Kč za rok a výzvou k účasti v elektronické aukci. 
II. Jmenuje  
komisi pro vyhodnocení veřejné zakázky na poskytování telekomunikačních služeb mobilních 
operátorů: Ing. Jan Tůma, Ing. Pavel Pavel, Ing. Stanislav Štěpánek, Milada Švihálková, Ing. Rudolf 
Ulč, Ing. Miroslav Ině, náhradníci: Ing. Pavel Vondrys, Ing. Václav Sýkora, Ing. Richard Kozák. 
III. Ukládá 
vedoucímu kanceláře tajemníka zadat výzvu v elektronické podobě 3 mobilním operátorům: 1) 
Telefónica Czech Republic, a.s.. Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, 2) T-
Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha - Chodov, IČ 64949681 a 3) Vodafone 
Czech Republic a.s., Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha - Strašnice, IČ 25788001.  
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2. Majetkové záležitosti 
                            
1) Žádost o souhlas se změnou užívání   
Usnesení č. 0995/2011 (36/2) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s povolením změny užívání nebytových prostorů (učebna o výměře 56,3 m2 s kabinetem o výměře 
18,6 m2 ,  učebna o výměře 60,8 m2 ) ve III. nadz. podlaží objektu Lidická 194 ve Strakonicích,  
jejichž nájemcem budou Štěpánka a Martin Halamovi, Strakonice, na nový způsob užívání - cvičební 
místnosti (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 atd.). Zároveň budou nájemci 
k tomuto účelu využívat sociální zařízení o výměře 25,4 m2.  
 

2)  Dodatek č. 1 k SOD v souvislosti se stavbou: „Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, 
Strakonice“ 
Usnesení č. 0996/2011 (36/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 se sdružením JIHOSPOL – KUČERA, představitel: JIHOSPOL, Jihočeská 
obchodní a stavební společnost a.s., Písecká 893, 386 01 Strakonice, v souvislosti se stavbou: 
„Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice“. Předmětem dodatku č.1 je prodloužení 
termínu dokončení stavby do 30.11.2011. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1.  
 

3)  Jednací řízení bez uveřejnění v souvislosti s realizací stavby: „Zateplení a výměna oken ZŠ 
Poděbradova, Strakonice“ 
Usnesení č. 0997/2011 (36/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se změnou způsobu otevírání oken na stavbě „Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice“. 
II. Souhlasí 
s vypsáním jednacího řízení bez uveřejnění v souvislosti se změnou způsobu otevírání oken na stavbě 
„Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice“ . 
III. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
4) Žádost o povolení uložit kabel NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
1371/86 v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou „Strakonice – Leknínová – parc. č. 1371/86 – 
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 – projektová 
kancelář elektro.  
Usnesení č. 0998/2011 (36/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uložením kabelu NN a osazení pilíře s kabelovou skříní do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 1371/86 v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Leknínová – parc. č. 1371/86 
– kabel NN“.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení do pozemku p.č. dle KN 1371/86 v k.ú. Strakonice na akci: „Strakonice – Leknínová – parc. 
č. 1371/86 – kabel NN“.  
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III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do pozemku p.č. 
dle KN 1371/86 v k.ú. Strakonice na akci: „Strakonice – Leknínová – parc. č. 1371/86 – kabel NN“, 
dle sazebníku. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
5) MŠ  U Parku č.p. 353 - stavební úpravy   
Usnesení č. 0999/2011 (36/2) 
Rada města po projednání v souvislosti s realizací stavby  „MŠ  U Parku č.p. 353 - stavební úpravy“   
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mezi městem Strakonice a sdružením Bachl s.r.o  a HM 
pro  s.r.o, jehož předmětem je navýšení ceny díla o částku 149 400,- Kč bez DPH  na celkovou cenu 
díla  978 953,- Kč  včetně DPH, a to z důvodu provedení prací a dodávek nad rámec smlouvy. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem  dodatku č.1 ke  smlouvě.                                                    
 
3. Záštita starosty města Strakonice 
Usnesení č. 1000/2011 (34/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením záštity starosty města Strakonice Nadaci pro transplantace kostní dřeně, Na Roudné 123, 
Pleň na akci Vánoční jarmark, který se koná ve dnech 8.12.2011 a 9.12.2011 v Sokolovně ve 
Strakonicích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                            Ing. Pavel Pavel                              
        starosta                               místostarosta  


