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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  41. jednání Rady města Strakonice 

konaného 23. listopadu 2011 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     5 členů RM 

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

   Ing. Jaromír Zeman – vedoucí SÚ 
 
Omluveni:  Mgr. Ing. Vondrys – starosta  

Mgr. Pavelka – člen RM 
Ing. Tůma – tajemník 

Program: 
 
1. Použití investičního a rezervního fondu ZŠ Povážská Strakonice 

            Usnesení č. 1106/2011 
2. Dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce MV-25799-1/REG/2-2010 pro IISSDE  

            Usnesení č. 1107/2011 
3. Rozpočtová   opatření  č.  77 - 82 

            Usnesení č. 1108/2011 
4. Projekt s názvem „Revitalizace Rennerových sadů Strakonice“ – Smlouva č. 10079096 o poskytnutí  
    podpory ze státního fondu životního prostředí ČR        

            Usnesení č. 1109/2011 
5. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006   

            Usnesení č. 1110/2011 
6. Ověřené „10P“ prioritní náměty z Fóra zdravého města 2011 

            Usnesení č. 1111/2011 
7. Majetkové záležitosti 

   Usnesení č. 1112/2011 – 1160/2011 
8. Objednávka 3-D prvku vánoční výzdoby na sloup veřejného osvětlení na Velkém náměstí 

            Usnesení č. 1161/2011 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
41. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Pavel v 15:30 hodin v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Použití investičního a rezervního fondu ZŠ Povážská Strakonice 
Usnesení č. 1106/2011 (41/1) 
Rada města po projednání 
I. Nařizuje 
odvod z investičního fondu Základní školy Povážská Strakonice ve výši 200 tis. Kč na účet 
zřizovatele. 
II. Souhlasí 
s navýšením příspěvku na provoz Základní školy Povážská Strakonice o 200 tis. Kč  (RO č. 89). 
III. Souhlasí 
s použitím rezervního fondu Základní školy Povážská Strakonice ve výši 5 tis. Kč na nákup 
ochranných pomůcek pro zaměstnance nově otevřené školní jídelny a na případnou úhradu zvýšené 
nemocnosti v závěru letošního roku. 
 
2. Dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce MV-25799-1/REG/2-2010 pro IISSDE  
Usnesení č. 1107/2011 (41/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
Dodatek  č.1 smlouvy o  výpůjčce MV-25799-1/REG/2-2010  na technického vybavení pro IISSDE 
(Informa ční systém správních a dopravních evidencí) mezi  Městem Strakonice a Českou 
republikou – Ministerstvem vnitra. 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem dodatku č.1 smlouvy o výpůjčce. 
 
3. Rozpočtová   opatření  č.  77 - 82 
Usnesení č. 1108/2011 (41/4) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 77  ve výši  15 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci odboru kanceláře tajemníka z položky služby na položku 
pořízení investic. Finanční prostředky budou použity na úhradu kopírovacího stroje do sekretariátu 
starosty. 
RO  č. 78  ve výši  180 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z položky opravy a údržba budov (ve výši 
80 000,- Kč) a položky projektová dokumentace – komunikace, chodníky (ve výši 100 000,- Kč) na 
položku opravy a údržba školských objektů. 
RO  č. 79  ve výši  230 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci odboru rozvoje z položky územní plán města na položku dětská 
hřiště – dovybavení dětských hřišť mobiliářem a obnova herních prvků na stávajících dětských hřištích 
ve městě. 
II.  Doporučuje ZM  
schválit: 
RO č. 80  ve výši  6 800 000,- Kč 
Snížení finančních prostředků na akci Úpravna vody Hajská – rekonstrukce. Finanční prostředky 
nebudou v letošním roce čerpány, jsou převedeny do návrhu rozpočtu města na rok 2012. Konečná 
fakturace stavebních prací proběhne již na začátku roku, proto je nutné mít finanční prostředky 
k dispozici již na počátku roku 2012. 
RO č. 81  ve výši  5 000 000,- Kč 
Snížení finančních prostředků na akci MŠ Šumavská – zateplení a výměna oken. Akce bude 
realizována v roce 2012, prostředky schválené v rozpočtu na rok 2011 ve výši 5 000 000,- Kč nebudou 
v letošním roce čerpány, jsou převedeny do návrhu rozpočtu města na rok 2012.  
Stavební práce budou probíhat již od začátku roku, proto je nutné mít finanční prostředky k dispozici 
již na počátku roku 2012. 
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RO č. 82  ve výši   3 000 000,- Kč 
Snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci MěÚSS Strakonice. Důvodem úspory výdajů 
organizace jsou především úsporná opatření, vyšší příjmy od zdravotních pojišťoven, zvýšený 
příspěvek na péčí uživatelů domovů pro seniory a domova se zvláštním režimem. 
III.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 77 – 79  provést a rozpočtová opatření č. 80 – 82 předložit 
na nejbližším zasedání ZM. 
HLASOVÁNO: pro 4 – schváleno  
 
Přišla Mgr. Cháberová 
 
4. Projekt s názvem „Revitalizace Rennerových sadů Strakonice“ – Smlouva č. 10079096 o 
poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí ČR     
Usnesení č. 1109/2011 (41/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zněním Smlouvy č. 10079096 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na 
projekt „Revitalizace Rennerových sadů Strakonice“ mezi Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 
386 21 Strakonice a Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11. 
II. Pověřuje  
starostu města Strakonice podpisem výše uvedené smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno  
  
5. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006   
Usnesení č. 1110/2011 (41/6) 
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 7. ledna 2012 – živá hudba – Myslivecký ples - Sokolovna Strakonice, Na Stráži 340, 
Strakonice 386 01, pořádá Myslivecké sdružení ,,Banin,, Dražejov, v sobotu od od 22:00 hodin do 
03:00 hod 
 
6. Ověřené „10P“ prioritní náměty z Fóra zdravého města 2011 
Usnesení č. 1111/2011 (41/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
ověřené „10P“ prioritní problémy  vzešlé z veřejného projednání na Fóru zdravého města 2011  

1. Zbudování hřiště pro seniory  (a nejen pro ně)    
2. Vybudování kompostárny a likvidace bioodpadu    
3. Finanční podpora kulturních a společenských aktivit seniorů DPS Rybniční   
4. Zřízení infocentra volnočasových aktivit a poradny pro seniory     
5. Průběžná rekonstrukce domu kultury (stupňovité hlediště)    
6. NE cyklistům na chodnících    
7. Více spojů MHD na Velké náměstí    
8. Inventarizace starých vzrostlých stromů     

 II. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí výše uvedené prioritní problémy vzešlé z veřejného projednání na Fóru zdravého města 
a ověřené následnou anketou. 
III. Doporu čuje ZM 
uložit radě města zvážit rozpracování jednotlivých témat a dle možností je naplnit aktivitami. 
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7. Majetkové záležitosti        
 
1) Radek Lopatka, Strakonice – žádost o dlouhodobý pronájem nebytového prostoru, případně 
rekonstrukci stávajícího objektu + výstavba hřiště a WC – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1112/2011 (41/2) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na dlouhodobý pronájem nebytového prostoru bývalého WC, nacházející se na 
části pozemku p.č. 97/1 v k.ú.  Strakonice v lokalitě pod Hvězdou,  vzhledem k tomu, že objekt je ve 
špatném technickém stavu.  
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na dlouhodobý pronájem části pozemku p.č. 97/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. 
Strakonice, a to až  po demolici objektu sloužícího v minulosti jako veřejné WC, v lokalitě pod 
Hvězdou, na části plochy  pro poutě.  
 
2) Pan JUDr. Milan Masák, 152 00 Praha 5 – žádost o prodej či  pronájem pozemku  
Usnesení č. 1113/2011 (41/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájem části pozemku  p.č. 589/1  o výměře  cca 125 m2 v k.ú. Střela za účelem využívání 
pozemku jako okrasné plochy,  panu  JUDr. Milanovi Masákovi, 152 00 Praha 5, za jeho cenovou 
nabídku, tj. 11,- Kč/m2 ročně, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Souhlas je podmíněn 
tím, že nedojde k oplocení ani k ohraničení předmětného pozemku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 

 
3) Martina Píchová, Strakonice II – žádost o povolení stavebních úprav 
Usnesení č. 1114/2011 (41/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se stavebními úpravami, které spočívají ve výměně stávajícího bytového jádra za zděné pro paní 
Martinu Píchovou, 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. 

 
4)  Společenství vlastníků pro dům čp. 512, Bezděkovská 512, Strakonice – žádost o výpůjčku 
pozemku p.č. 628/65 v k.ú.  Nové Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 1115/2011 (41/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku pozemku p.č. 628/65 o výměře 299 m2 v  k.ú. Nové Strakonice, 
obec Strakonice. 
II. Souhlasí 
 s uzavřením Smlouvy o výpůjčce na pozemek p.č. 628/65 o výměře 299 m2 v k.ú. Nové Strakonice, 
se Společenstvím vlastníků pro dům čp. 512, Bezděkovská 512, Strakonice, za účelem  užívání 
pozemku jako odpočinkové plochy pro majitele bytových jednotek, na dobu neurčitou, pokud se 
v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru na výpůjčku nepřihlásí jiný zájemce. Souhlas je podmíněn 
zachováním nepřetržitého a bezproblémového vstupu na předmětný pozemek majiteli pozemku p.č.st. 
607 v k.ú. Nové Strakonice a majiteli výměníkové stanice na tomto pozemku postavené, která je 
umístěna v areálu odpočinkové plochy. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
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5) Manželé Vladimír a Miroslava Hrdinovi  – žádost o souhlas s umístěním stavby – zahradního 
přístřešku v ochranném pásmu lesa 
Usnesení č. 1116/2011 (41/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního lesního pozemku p.č. 997/13 v k.ú. Dražejov u Strakonic s umístěním 
zahradního přístřešku na pozemku p.č. st. 75 v k.ú. Dražejov u Strakonic, a to za předpokladu dodržení 
podmínek Lesů České republiky, s.p., Lesní správy Vodňany. Tento souhlas nenahrazuje souhlas 
stavebního úřadu a architekta města Strakonice.   
Vzhledem ke skutečnosti, že stavby zahradního přístřešku se nachází v ochranném pásmu lesa (50m), 
upozorňujeme na § 22, odstavec 1 zákona 289/95 Sb. o lesích, na základě kterého jsou vlastníci 
nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, 
kterými budou jejich stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem 
půdy, padáním kamenů, pádem strojů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a 
lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa.  
 
6) Pronájem nebytového prostoru v objektu čp. 49 Velké nám. ve Strakonicích   
Usnesení č. 1117/2011 (41/2) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s pronájmem nebytového prostoru v přízemí objektu č.p. 49 na Velkém náměstí ve Strakonicích  o 
výměře 22 m2   žadateli panu Radku Lopatkovi, Strakonice, za podmínek uvedených v dotazníku 
žadatele.  
II. Souhlasí  
s vyhlášením nového záměru na pronájem nebytového prostoru v přízemí objektu č.p. 49 na Velkém 
náměstí ve Strakonicích o výměře 22 m2.    
 
8) Žádost OS Mateřské centrum BERUŠKA  Strakonice  
Usnesení č. 1118/2011 (41/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2011-285 uzavřené mezi OS MC BERUŠKA Strakonice a 
městem Strakonice dne 1.10.2011, jehož předmětem bude snížení výměry pronajatých nebytových 
prostorů v objektu Lidická 194, Strakonice o 30 m2,  v souvislosti s vypuštěním pronajaté chodby 
z předmětu nájmu a s tím související snížení nájemného od účinnosti uzavřeného dodatku k nájemní 
smlouvě  
II. Souhlasí 
s provedením následujících úprav v pronajatých prostorech:  
- vybourání dvou otvorů v nenosných zdech (příčkách) a montáž 2 ks vnitřních dveří, tyto stavební 
úpravy dle vyjádření SÚ lze  provést bez ohlášení nebo povolení  
- umístění schránky v budově – schránka bude připevněna v průjezdu budovy na levé straně při vstupu  
- umístění cedule s označením organizace -  cedule by byla umístěna na fasádu budovy Lidická 194  
po pravé straně vchodu do budovy, jedná se o ceduli o rozměru 60 x 30 cm. Tento souhlas je 
podmíněn odsouhlasením vzhledu a umístění cedule architektem města. 
- vymalování chodby, která je prozatím v pronájmu organizace – chodbu by nechalo MC vymalovat 
dětskými motivy a sice nad omývatelnou částí stěny. 
III. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
9) Pronájem garážového  stání v bytovém domě  čp. 1392 v  ul. Leknínová ve Strakonicích 
Usnesení č. 1119/2011 (41/2) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání v domě čp. 1392 v ul. Leknínová ve 
Strakonicích s níže uvedenou žadatelkou za následujících podmínek: 
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- Eva Trávníčková, Strakonice, nájemné ve výši 300,- Kč/měsíčně + DPH, nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
1) Věra Březinová, Dražejov– žádost o prodej pozemku - vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1120/2011 (41/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1292/1 o výměře cca 36 m2 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic, přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
 
2) Společenství vlastníků pro dům čp. 156, Bezděkovská ul., Společenství vlastníků pro dům čp. 
411-412, Dukelská ul., Strakonice – žádost o výpůjčku pozemku p.č. 628/114 a části pozemku 
p.č. 628/126, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 1121/2011 (41/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku pozemku p.č. 628/114 o výměře 805 m2 a části pozemku p.č. 
628/126 o výměře cca 239 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice.  
 
3) Vyhlášení záměru na prodej nebytové jednotky č. 988/101 v č.p. 988 v ul. Ellerova ve 
Strakonicích  
Usnesení č. 1122/2011 (41/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej nebytové jednotky č. 988/101 o výměře 98,90 m2 v přízemí 
domu č.p. 988 v ul. Ellerova ve Strakonicích I, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 989/22740 
na společných částech domu čp. 988 v části obce Strakonice a spoluvlastnického podílu o velikosti 
989/22740 na pozemku parc.č. st. 2013, vše v kat. území Strakonice, za cenu minimálně 4000,-Kč/m2. 
 
4) Manželé Tomáš a Veronika Vondrákovi, Strakonice – žádost o prodej pozemku 
Usnesení č. 1123/2011 (41/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1371/88 o výměře 891 m2 v k.ú. Strakonice – lokalita Jezárky , za 
cenu 800,-Kč/m2 manželům  Tomáši a Veronice  Vondrákovým, Strakonice. S kupujícím bude 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní, kde budou uvedeny podmínky výstavby RD, tj. započít 
s výstavbou rodinného domu  do 2 let od podpisu smlouvy a do 5-ti let zkolaudovat.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Tomáš a Eva Dunovských, Strakonice – žádost o narovnání majetkoprávních vztahů – prodej 
pozemku 
Usnesení č. 1124/2011 (41/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 40 m2, nacházející 
se v ulici Lesní, manželům Tomášovi a Evě Dunovských, Strakonice ,  za cenu 1500,- Kč/m2. Přesná 
výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Manželé Věra a Tomáš Policarovi, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 1125/2011 (41/2a) 
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Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit prodejem části pozemku p.č. 447/3 v k.ú. Strakonice nacházející se pod stávajícím cihlovým 
plotem o výměře cca 11 m2 a s prodejem  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, za 
cenu 400,- Kč/m2 , manželům Věře a Tomáši  Policarovým, Strakonice. Přesná výměra pozemku bude 
určena na základě geometrického plánu.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
7) Prodej nebytové jednotky č. 78/23 v čp. 78 ve Strakonicích II – Prodejna filatelie 
Usnesení č. 1126/2011 (41/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit 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 
Václavu Tylovi, současnému nájemci,   za nabídnutou  kupní cenu ve výši 45.000,- Kč. 
 
8) Jihočeský kraj se sídlem U Zimního stadionu 1952, České Budějovice  – přijetí daru - 
pozemků p.č. 1269/3  o výměře 83 m2 a p.č. 1269/4 o výměře 73 m2 , vše v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 1127/2011 (41/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM                  
souhlasit s přijetím daru – pozemků p.č. 1269/3 o výměře 83 m2 a p.č. 1269/4 o výměře 73 m2, 
oddělených z pozemku p.č. 1269/1, vše v k.ú. Strakonice, od Jihočeského kraje městu Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starosta města podpisem darovací smlouvy. 
 
9) Nabídka částí pozemků p.č. 528/3, p.č. 529/7, p.č. 529/3, pozemku p.č. st. 3337 a stavby bez 
č.p. na pozemku p.č. st. 3337, vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s realizací stavby „I/22 
Strakonice“ (tzv. Severní dopravní půloblouk)  
Usnesení č. 1128/2011 (41/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem části pozemku p.č. 528/3 o výměře cca 470 m2,   pozemku p.č.st. 3337 o výměře 
24 m2 , stavby bez č.p. (chata) na pozemku p.č. st. 3337, části pozemku p.č. 529/7 o výměře cca 320 
m2, části pozemku p.č. 529/3 o výměře 300 m2 a části pozemku  p.č. 529/11 o výměře cca 50 m2,  vše 
v k.ú. Strakonice za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Přesná výměra bude určena 
geometrickým plánem. 
II. Doporu čuje ZM   
pověřit starostu města podpisem kupních smluv. 
 
10) Nabídka pozemků p.č. 532/32 p.č. 532/30, vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s realizací stavby 
„I/22 Strakonice“  (tzv. Severní dopravní půloblouk)  
Usnesení č. 1129/2011 (41/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s   výkupem  pozemků p.č. 532/32 o výměře 275 m2 a p.č. 532/30 o výměře 13 m2 , vše v k.ú. 
Strakonice za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupních  smluv. 
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11) Manželé Miroslav a Alenka Beránkovi, Strakonice – výkup části pozemku p.č. 532/80 o 
výměře 2530 m2 v k.ú. Strakonice v souvislosti s realizací stavby I/22 (tzv. Severní dopravní 
půloblouk)  
Usnesení č. 1130/2011 (41/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s výkupem části  pozemku p.č. 532/80 o výměře cca 2530 m2 v k.ú. Strakonice za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem. Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
12) Nabídka pozemku p.č. 775/1 o výměře 1241 m2 v k.ú. Strakonice v souvislosti s realizací 
stavby „I/22 Strakonice“ (tzv. Severní dopravní půloblouk)  
Usnesení č. 1131/2011 (41/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku p.č. 775/1 o výměře 1241 m2 v k.ú. Strakonice za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem. Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem.   

 
13) Nabídka  pozemku p.č. 604/2 o výměře 1100 m2 v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou 
„I/22 Strakonice“ (tzv. Severní dopravní půloblouk)  
Usnesení č. 1132/2011 (41/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku p.č. 604/2 o výměře 1100 m2 v k.ú. Strakonice  za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
14) Všeobecná zdravotní pojišťovna  ČR se sídlem Orlická 2020/4, Praha 3 - nabídka budovy 
č.p. 173 se st.parcelou č. 3023 a pozemku p.č. 395/36, vše v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 1133/2011 (41/2a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s výkupem nemovitostí - budovy č.p. 173  na st. p.č. 3023, pozemku p.č. st. 3023  o výměře 
829 m2 a pozemku p.č. 395/36 o výměře 980 m2 , vše v k.ú. Strakonice, za cenu 11 mil. Kč od 
Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR  se sídlem Orlická 2020/4, Praha 3. 
 
15) Vladimír K řivanec - výkup pozemku p.č. 1277/2 o výměře 1372 m2 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic v lokalitě Podskalí – Nový Dražejov 
Usnesení č. 1134/2011 (41/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
trvat na usnesení č. 567/ZM/2009 ze dne 18.3.2009, tzn. souhlasit s výkupem pozemku p.č. 1277/2 o 
výměře 1372 m2  v k.ú. Dražejov u Strakonic za cenu 50,-Kč za m2. 

 
16) Výkup pozemků v souvislosti s akcí: „Páteřní komunikace Nad Vaněčků lomem“ 
Usnesení č. 1135/2011 (41/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení č. 708/ZM/2009 ze dne 23.9.2009, týkající se výkupu částí pozemků v souvislosti 
s realizací akce  „Páteřní komunikace Nad Vaněčků lomem“ vzhledem k tomu, že do dnešního dne 
nedošlo k dohodě mezi vlastníky dotčených pozemků a  městem Strakonice. 
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17) Manželé Mirka a Hanuš Chodlovi, Strakonice - výkup části pozemku p.č. 643/2 v k.ú. 
Strakonice pod nezpevněnou komunikací 
Usnesení č. 1136/2011 (41/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení č.570/ZM/2009 ze dne 18.3.2009, týkající se  výkupu části pozemku p.č. 643/2 
v k.ú. Strakonice, zasahující pod nezpevněnou komunikaci za cenu 150,-Kč/m2 vzhledem k tomu, že 
vlastníci tohoto pozemku nemají zájem městu Strakonice pozemek prodat. 
 
18) Radka Koubová, Strakonice – ukončení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu bytu 
a o uzavření budoucí smlouvy darovací 
Usnesení č. 1137/2011 (41/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s ukončením „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu bytu a o uzavření budoucí 
smlouvy darovací“ k 30.6.2011. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vrácením finanční  částky ve výši 360.014,-Kč paní Radce Koubové, Strakonice, v souladu 
se „Smlouvou o smlouvě budoucí smlouvy o nájmu bytu a o uzavření budoucí smlouvy darovací“ 
uzavřenou dne 15.2.2002, za byt 2+1 v domě č.p. 405 v ul. Nádražní ve Strakonicích  . Tato částka 
bude hrazena v ročních splátkách ve výši 32.729,- Kč, vždy k 31.1. každého roku a to po dobu 11 let. 
Datum první splátky je stanoven na 31.1.2012 a datum poslední splátky je stanoven na 31.1.2022, 
přičemž poslední splátka činí 32.724,- Kč.      
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné dohody. 
 
19) Manželé Gabriela a Milan Kunešovi, Strakonice  - předčasné převedení nemovitosti do svého 
vlastnictví 
Usnesení č. 1138/2011 (41/2a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku   p.č. 320/348 v k.ú. Přední Ptákovice, před 
splněním podmínek dohodnutých ve smlouvě budoucí kupní s manželi Kunešovými. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o předčasný prodej pozemku p.č. 320/348  v k.ú. Přední 
Ptákovice.  
 
20) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč   
Usnesení č. 1139/2011 (41/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- 
Kč: 
ZŠ Poděbradova Strakonice: 
- počítač DELL –  počítač získán bezplatně od FÚ Strakonice v roce 2010, zaevidován v původní 
pořizovací ceně 29.255,60 Kč, stáří počítače cca 10 let. 
ZŠ Čelakovského Strakonice: 
- počítač PC 420 – poř. cena 48.921,50 Kč,  r.poř. 1995 
- PC Monsoon Lite 486DX2, tiskárna HP 540 – poř. cena 60.188,90 Kč, r.poř. 1995 
- PC COMPRI DURON 750 ATX – poř. cena 40.606,- Kč, r.poř. 2001 
MÚSS Strakonice 
- tiskárna jehličková – poř. cena 28.194,- Kč, r.poř. 2003 
- kopírovací stroj – poř. cena 24.395,- Kč, převeden z Pečovatelské služby v r. 2006 
- počítač PC, monitor Belinea – poř. cena 25.500,- Kč, převeden z ředitelství MÚSS v r. 2004 
STARZ  Strakonice: 
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- počítač CPU Intel Celeron – poř. cena 30.306,- Kč, r.poř. 2003 
- universální stroj – poř. cena 25.000,- Kč, r.poř. 2002 
ZŠ Povážská Strakonice: 
- programové vybavení – 30.000,- Kč, r.poř. 2001 
Městský úřad Strakonice: 
- digitální fotoaparát Olympus C 700 Ultra zoom s 128MB paměťovou kartou typu SMART – poř. 
cena 21.557,40 Kč, r.poř. 2002. 
-  kopírovací stroj Minolta Bizhub 210 – poř. cena 66.811,45 Kč, r.poř. 2006,  kopírovací stroj bude 
vyřazen z evidence majetku a převeden do ZŠ Dukelská Strakonice v hodnotě 1,- Kč.  
 
21) Předání  majetku  do správy příspěvkové organizace ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice 
Usnesení č. 1140/2011 (41/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s předáním majetku do správy příspěvkové organizace ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice, 
jedná se o majetek  uvedený  v příloze v celkové hodnotě 1.711.668,- Kč (dodávka a montáž  
audiovizuální a výpočetní techniky čtyř učeben ZŠ F.L.Čelakovského.Strakonice, Jezerní 1280) jehož 
dodavatelem pro město byla spol. ORION Computer s.r.o., se sídlem Na     Ohradě 417, Strakonice.  
 
22) ZNAKON a.s. – úplné znění dodatku ke smlouvě č. 07-290   
Usnesení č. 1141/2011 (41/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s úplným zněním dodatku č.2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 07/209 se společností 
ZNAKON a.s., jehož předmětem je prodloužení termínu výstavby vícepodlažního domu 
s kancelářskými prostory a byty v lokalitě Na Ohradě. Termín zahájení nejpozději do 3.6.2014 a 
s termínem dokončení nejpozději do 3 let od zahájení stavby 
 
1) Prodej bytové jednotky č. 002/433, ul. Nádražní, Strakonice II, o velikosti 3+1 a výměře 72,10 
m2    
Usnesení č. 1142/2011 (41/2b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 002/433 v domě č.p. 433 ul. Nádražní, Strakonice II, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, manželům Ing. Michalu 
Mirvaldovi, PhD. a paní Jitce Mirvaldové, Strakonice, za  cenu  667.210,- Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
2) Prodej bytové jednotky č. 01/427, ul. Chelčického, Strakonice I, o velikosti  1+1 a výměře 65,30 
m2    
Usnesení č. 1143/2011 (41/2b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 001/427 v domě č.p. 427 ul. Chelčického, Strakonice I, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, manželům Mgr. Gabriele a Martinu 
Vrškovým, Strakonice za  cenu  450.000,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
3) Doplnění usnesení ZM č. 759/ZM/2009 v souvislosti s uzavřením  kupní smlouvy dle Zásad 
realizace staveb komunikací  a inženýrských sítí obecného zájmu. 
ŽADATEL: Hamaga a.s., Ratajova 1013/8, Praha 4 
Usnesení č. 1144/2011 (41/2b) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM 
souhlasit s doplněním usnesení č. 759/ZM/2009 v souvislosti s realizací stavby komunikace, 
kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení v lokalitě Mezi lesy, a to z důvodu změny předmětu kupní 
smlouvy dle skutečného zaměření a kolaudačních rozhodnutí, resp. souhlasů, následovně:  Předmět 
koupě je stanoven v rozsahu kolaudačních rozhodnutí, resp. souhlasů jednotlivých staveb. Jedná se o 
kanalizační řad v celkové délce 487 m, vodovodní řad v celkové délce 631 m,  nadzemní budova 
čerpací stanice vodovodu, rozvody veřejného osvětlení včetně 20 osvětlovacích bodů a dále 
komunikace včetně dotčených pozemků p.č. dle KN 480/28, 480/29, 485/18, 480/30, 480/1, 482, 477, 
478 a dále st. 4252 vše v k.ú. Strakonice. Kupní cena je stanovena usnesením č. 759/ZM/2009. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Marie Hubačová, Strakonice – odkoupení bytové jednotky č. 007 v domě č.p. 1226 ul. Spojařů  
Usnesení č. 1145/2011 (41/2b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení ZM č. 118/2011 ze dne 15.6.2011. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej bytové jednotky č. 007 v domě č.p. 1226 ul. Spojařů, 
Strakonice I do osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 007/1226, ul. Spojařů, 
Strakonice včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, je stanovena ve 
výši 650.000,- Kč. 
 
1)  ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace 
Usnesení č. 1146/2011 (41/2c) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informace v souvislosti s vyhodnocením komplexních zkoušek a zároveň informace v souvislosti 
s uvedením úpravny vody Hajská do zkušebního provozu 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.3 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby : „ÚV Hajská – rekonstrukce a 
modernizace“ „Sdružením ALDAST – ZNAKON  Rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská“, přičemž 
předmětem dodatku bude upřesnění termínu dokončení díla, a to do 30.9.2012 a dále stanovení 
zkušebního provozu v délce 9 měsíců, tedy od 01/2012  do 09/2012.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č.3 k SOD. 
 

2) Výběrové řízení na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
Usnesení č. 1147/2011 (41/2c) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 137/2006 Sb. 
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených 
usnesením Rady města Strakonice ze dne 11.10.2006, na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto zájemcům : 

1. Radek Kuberna, Pracejovice 47, 386 01 Strakonice  
2. CHANA – DW s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec 
3.   Eva Jirsová, J. Malého 2274, 397 01 Písek 
4.   Ing. Luděk Saxl, Strunkovice nad Volyňkou 49, 387 01 Volyně 
5.   AMICO s.r.o., 398 11 Heřmaň 120 

včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky. 
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II. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Pavel 
2. člen  Ing. Roman Nejdl 
3. člen  Ing. Anna Sekyrová 
4. člen  Ing. Jana Narovcová 
5. člen  Eliška Kučerová  

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Ondřej Feit 
3. náhradník Ing. Jan Tůma 
4. náhradník Ing. Jaroslav Brůžek  
5. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 

III. Ukládá  
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání nabídky. 
 
3) Záměr na výpůjčku nebytových prostorů a části pozemku  
Usnesení č. 1148/2011 (41/2c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku: 
- nebytových prostorů v přízemí objektu č.p. 772 v ul. Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích, konkrétně 
kanceláře č. 7 o výměře 17,72 m2 a kanceláře č. 8 o výměře 22,49 m2 v administrativní budově objektu  
- části pozemku p.č.st. 800/2 v k.ú. Strakonice, konkrétně pozemku za administrativní budovou. 
 

4)  Dodatek č. 2 v souvislosti se stavbou: „Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, 
Strakonice“ 
Usnesení č. 1149/2011 (41/2c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.2 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. 2 je snížení ceny díla 
o 149.881,- bez DPH z důvodu změny způsobu otevírání dodávaných oken. Tento souhlas je 
podmíněn tím, že se zhotovitel zaváže nést veškerá rizika související s případným nepřidělením dotace 
či jejím ponížením z důvodu změny způsobu otevírání oken.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2.  
 
5) Uvolněná bytová jednotka č. 015, o velikosti 3+1 v č.p. 1255, ul. Obránců míru, Strakonice  
Usnesení č. 1150/2011 (41/2c) 
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 
600.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
6) Uvolněná bytová jednotka č. 043, o velikosti 1+1 v č.p. 988, ul. Ellerova, Strakonice  
Usnesení č. 1151/2011 (41/2c) 
Rada města po projednání 
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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 300.000,- 
Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
7) Uvolněná bytová jednotka č. 001, o velikosti 2+1 v č.p. 405, ul. Nádražní, Strakonice  
Usnesení č. 1152/2011 (41/2c) 
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 600.000,- 
Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
8) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1333 v k.ú. Dražejov u Strakonic  v souvislosti se stavbou  „Příp. STL 
Dražejov u Strakonic P 1277/19, 1333; V.14.PF-4111-4106-101/1“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GK Plavec – Michalec, Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530. 397 01 Písek 
Usnesení č. 1153/2011 (41/2c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení plynovodní přípojky do pozemku  
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1333 v k.ú.  Dražejov u Strakonic v souvislosti se stavbou  
„Příp. STL Dražejov u Strakonic P 1277/19, 1333; V.14.PF-4111-4106-101/1“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
9) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 129/7 v k.ú. Dražejov u Strakonic  v souvislosti se stavbou  „Příp. STL 
Dražejov u Strakonic P 1292/7; V.14.PF-4111-4106-224“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GK Plavec – Michalec, Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530. 397 01 Písek 
Usnesení č. 1154/2011 (41/2c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení plynovodní přípojky do pozemku  
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1333 v k.ú.  Dražejov u Strakonic v souvislosti se stavbou  
„Příp. STL Dražejov u Strakonic P 1292/7; V.14.PF-4111-4106-224“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
10) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 770/11 v k.ú. Strakonice  v souvislosti se stavbou  „Příp. STL Strakonice 
P 770/11; V.14.PF-4111-4106-243“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GK Plavec – Michalec, Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530. 397 01 Písek 
Usnesení č. 1155/2011 (41/2c) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení plynovodní přípojky do pozemku  
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 770/11 v k.ú.  Strakonice v souvislosti se stavbou  „Příp. STL 
Strakonice P 770/11; V.14.PF-4111-4106-243“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
11) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 614/4 v k.ú. Přední Ptákovice  v souvislosti se stavbou  „Příp. STL Přední 
Ptákovice P 90/15, 90/19, 93/3, 93/5, 614/4; V.14.PF-4111-4106-192/1“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GK Plavec – Michalec, Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530. 397 01 Písek 
Usnesení č. 1156/2011 (41/2c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení plynovodní přípojky do pozemku  
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 614/4 v k.ú.  Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou  „Příp. 
STL Přední Ptákovice P 90/15, 90/19, 93/3, 93/5, 614/4; V.14.PF-4111-4106-192/1“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
12) Výměna oken v bytové jednotce v čp. 30, Podsrp (bývalá ZŠ) – udělení plné moci 
Usnesení č. 1157/2011 (41/2c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti výměnou oken v bytové jednotce v čp. 30, Podsrp ( bývalá ZŠ) s uzavřením  
„Dohody řešící právní vztahy vzniklé s výměnou oken, jejich předáním  a převzetím včetně prací 
realizovaných v souvislosti s jejich výměnou v rámci  odstraňování hlukové zátěže“, jejímž 
předmětem je popis stávajícího stavu, druh nových oken, postup a termín při výměně, záruční doba a 
zajištění účasti osob při výměně oken a jejich předání. Dohoda bude uzavřena mezi investorem stavby 
(Ředitelství silnic a dálnic ČR), zhotovitelem stavby (Znakon a.s.) a městem Strakonice jako 
vlastníkem nemovitosti. 
II. Souhlasí 
v souvislosti výměnou oken v bytové jednotce v čp. 30, Podsrp ( bývalá ZŠ) s udělením plné moci 
Technickým službám Strakonice s.r.o., zastoupené jejich zaměstnancem panem Ladislavem Loulou, 
spočívající v pověření k podpisu Dohody řešící právní vztahy vzniklé s výměnou oken, jejich 
předáním a převzetím včetně prací realizovaných v souvislosti s jejich výměnou v rámci  odstraňování 
hlukové zátěže 
 
13) Martin Suda, Strakonice – žádost o souhlas se zřízením přípojky na el. topení 
Usnesení č. 1158/2011 (41/2c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zřízením přípojky na elektrického topení pro bytovou jednotku č. 2 o velikosti 2+1 (71,00m2) 
v domě č.p. 636 ul. Nerudova, Strakonice. Veškeré práce 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 vše uvedeno do 
původního stavu. 
 
14) Stavba: „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“ - barevnost žulové lavice č. 1 
Usnesení č. 1159/2011 (41/2c) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uplatněním slevy na žulovou lavici č. 1 dodávanou v rámci stavby „Rekonstrukce Velkého náměstí, 
Strakonice“ a to ve výši 25.000,-Kč včetně DPH. 
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II. Trvá 
na původním usnesení č. 1044/2011z 2.11.2011. 
 
15) Stavba: Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice 
Usnesení č. 1160/2011 (41/2c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 5 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 
navýšení ceny díla dle usnesení RM č. 1063/2011 ze dne 9.11.2011 (SO 274 – změna umístění 
kontejnerového stání v ulici Pionýrská (ZL 53), SO 312 – přeložka vodovodu a šachty u vjezdu do 
dvora MěÚ (ZL 55), SO 300 – propojení stávající zděné kanalizační stoky do nové, pod ZŠ  (ZL 59), 
SO 302 – úprava stávajících lapačů střešních nečistot v ul. Na Stráži, u sokolovny (ZL 61), SO 702 – 
kamenný kvádr – deska pod sochu dudáka vč. bet. základu (ZL 67), SO 801 – substrát do záhonů na 
okružní křižovatce (ZL 68), SO 302 – přemístění uliční vpusti v ul. Na Stráži do dl.kostek, před KB 
(ZL 71), SO 010 – obrubníky na severní straně manipulační plochy ve dvoře MěÚ (ZL 75), SO 105 – 
úprava vstupu do domu čp. 1124 (ZL 76), SO 702 – zesílení perforované dlažby okolo stromů na tl. 
100 mm (ZL 77), SO 300.01 – oprava kanalizační přípojky čp. 9 (ZL 78), SO 105 – oprava a doplnění 
obrub angl. dvorků před sokolovnou (ZL 79)),  následující : 
- navýšení ceny díla s ohledem na změny: SO 702 – pítko na opěrné zdi v prostoru kruhové křižovatky 
(ZL 60), SO 702 – šachta se stojanem pro vánoční strom (ZL 66), SO 105 – výřezy do obrub kvůli 
šachtám (ZL 69), SO 102 – předlažba poklopů šachet O2 (ZL 70), SO 105 – změna povrchu 
parkovacích stání v ul. Na Stráži (ZL 72), SO 105 – rozdílový rozpočet ul. Na Stráži (ZL 73), SO 106 
– rozdílový rozpočet - změna provedení slepecké dl., drenáže (ZL 74), SO 702 – doplnění sedáků na 
kamenné lavice, úprava sklonu stávajících desek (ZL 80), SO 102 – změna stálého dopravního značení 
(ZL 81), SO 105 – oprava asf. ploch ve dvoře MěÚ (ZL 82), SO 104 – chodníček z použitých 
bet.dlaždic 50/50 rozšíření (ZL 84), SO 702 – odečet stojanu na kola (ZL 85), SO 702 – sleva na 
obloukovou kamennou lavici (ZL 86), SO 102 – vyčištění dlažby na Velkém nám. od olej.skvrn – 
dodatek (ZL 87), SO 271 – dodávka a montáž hodin na kamen.pylon (ZL 88), SO 105 – úprava 
retardéru u Sokolovny (ZL 89), SO 105 – oprava chodníku – ul. Čelakovského nad křižovatkou (ZL 
90), SO 102 – výměna dlažby po přemístěných odpadkových koších a dopr.znač. (ZL 91), SO 801 – 
sadové úpravy – změny (ZL 92), SO 102 – slepecká dlažba (ZL 93) o částku 1.348.114,79 Kč bez 
DPH, tzn. 1.617.737,75 Kč včetně DPH 20 % 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.  
 

13. Objednávka 3-D prvku vánoční výzdoby na sloup veřejného osvětlení na Velkém náměstí 
Usnesení č. 1161/2011 (41/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s objednáním prvku 3-D (souprava 3 ks světelných koulí LED) na sloup veřejného osvětlení na 
Velkém náměstí od společností Atelier Maur s.r.o., Libušínská 82, Plzeň. Celková hodnota prvku je 
64.800 Kč (54.000 Kč bez DPH, 20 % DPH 10.800 Kč). Částka bude hrazena z prostředků odboru 
rozvoje - přesunem z položky územní plán (RO č. 88). 

II. Ukládá 
finančnímu odboru provést rozpočtové opatření č. 88. 
III. Ukládá  
odboru rozvoje objednat 3-D prvek vánoční výzdoby u společností Atelier Maur s.r.o., Libušínská 82, 
Plzeň. 
 
Ing. Pavel Pavel                                             PhDr. Ivana Říhová         
  místostarosta                             místostarostka        
    


