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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  43. jednání Rady města Strakonice 

konaného 7. prosince 2011 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     6 členů RM 

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

 
Omluveni:  Ing. Pavel – místostarosta 

Mgr. Malotová - PR 
    

             
Program: 
1. Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP  

            Usnesení č. 1188/2011        
2. Zápis z 5. jednání sociální komise 
                     Usnesení č. 1189/2011        
3. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl – Slavnostní zahájení adventu 2011 

                        Usnesení č. 1190/2011        
4. TS:  
A/ Rekonstrukce bytové jednotky ve Sportovní hale čp. 1113/I., ul. Máchova, Strakonice 

            Usnesení č. 1191/2011        
B/ Rozpočet a plán oprav a údržby bytového fondu pro rok 2012 
                    Usnesení č. 1192/2011  
C/ Souhlas s přijetím daru /krmivo pro útulek pro opuštěné psy/      
                    Usnesení č. 1193/2011  
D/ TS – Bytové záležitosti 
                    Usnesení č. 1194/2011  
5. Majetkové záležitosti 

   Usnesení č. 1195/2011 – 1231/2011        
6. Projekt „Moderní lanové hřiště pro mládež, Strakonice“ – spoluf. projektu z prostředků města  

            Usnesení č. 1232/2011        
7. Projekt „Hrad Strakonice“ /EHP/Norsko/ - vytvoření účtu pro údržbu výstupů projektu 

            Usnesení č. 1233/2011        
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 9/2006 

            Usnesení č. 1234/2011    
9. Rozpočtové   opatření   č.  87          

            Usnesení č. 1235/2011    
10. Dohoda o zvláštním užívání hradní věže Rumpál        

            Usnesení č. 1236/2011    
11. Projekt „S dudáky po strakonických památkách za magického úplňku“        

                        Usnesení č. 1237/2011    
12. Smlouva o poskytnutí licence Systému ASPI        

            Usnesení č. 1238/2011    
13. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu /licence Microsoft Office 2010/               

            Usnesení č. 1239/2011    
14. Stanovení celkového počtu zaměstnanců MěÚ       
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            Usnesení č. 1240/2011    
15. Žádost o navýšení kapacity školní družiny při ZŠ F.L.Čelakovského 

            Usnesení č. 1241/2011    
Zahájení:  
43. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:40 hodin v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
 
1. Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP  
Usnesení č. 1188/2011 (43/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s kolektivním systémem EKOLAMP s.r.o., se sídlem nám. I.P.Pavlova 1789/5, 
120 00 Praha 2,  o zřízení a provozu sběrného místa na sběr použitých osvětlovacích zařízení v místě 
zpětného odběru. Tato smlouva nahrazuje Dohodu č. O/2006/012 o spolupráci a zřízení místa 
zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností ze dne 3.4.2006.    
II. Pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy. 
 
2. Zápis z 5. jednání sociální komise 
Usnesení č. 1189/2011 (43/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 5. jednání sociální komise ze dne 23.11.2011. 
II. Souhlasí  
s Pravidly pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Strakonice registrovaným poskytovatelům 
sociálních služeb. 
III. Ruší  
Kriteria hodnocení žádostí o příspěvek z rozpočtu města schválené RM dne 3.3. 2004, usnesení 
č.264/2004 pro registrované poskytovatele sociálních služeb. 
 
3. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl – Slavnostní zahájení adventu 2011 
Usnesení č. 1190/2011 (43/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční hromadné smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností 
Intergram – nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových 
záznamů, o.s. Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci akce pořádané městem Strakonice: 
Slavnostní zahájení adventu dne 27. 11. 2011. 
Autorská odměna činí celkem 194,- Kč (včetně DPH). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
4. TS:  
A/ Rekonstrukce bytové jednotky ve Sportovní hale čp. 1113/I., ul. Máchova, Strakonice 
Usnesení č. 1191/2011 (43/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s realizací akce: rekonstrukce bytové jednotky pro správce sportovní haly čp. 1113, ul. Máchova, 
Strakonice. Maximální částka na tuto akci bude činit do 120.000 Kč, včetně DPH. Tato částka bude 
hrazena z rozpočtu na údržbu a opravy bytového fondu. 
II.Souhlasí  
s přímým zadáním výše jmenované akce firmě VKS Stavební s.r.o., Na Dubovci čp. 140, Strakonice, 
IČO: 261 01 262. 

 
B/ Rozpočet a plán oprav a údržby bytového fondu pro rok 2012 
Usnesení č. 1192/2011 (43/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s rozpočtem bytového fondu města Strakonice pro rok 2012 ve výši příjmy: 18.200.000,- Kč a výdaje: 
10.294.000,- Kč. 
II. Souhlasí 
s plánem oprav a údržby bytového fondu pro rok 2012 ve výši 1.721.000,-- Kč. 
                    
C/ Souhlas s přijetím daru /krmivo pro útulek pro opušt ěné psy/      
Usnesení č. 1193/2011 (43/11) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí  
s přijetím daru pro útulek pro opuštěné psy v podobě krmiva značky Pedigree® dle přiložené darovací 
smlouvy. 
 
D/TS – Bytové záležitosti 
1.Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá ( Goralová Janette) 
Usnesení č. 1194/2011 (43/9) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 14.12.2011 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt 
– nájem doba určitá Goralová Janette, Strakonice, č.b. 016 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. 
kategorie, v V. podlaží domu.  
II. Rozhodla 
pokud dojde k úhradě dlužné částky o uzavření nové nájemní smlouvy na předmětný byt a to na dobu 
určitou 6 měsíců s automatickou obnovou při plnění nájemních podmínek. 
III. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 14.12.2011, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
5. Majetkové záležitosti 
 
1) Lokalita u „Mut ěnického jezu“ ve Strakonicích 
Usnesení č. 1195/2011 (43/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
- provést výklest pravého břehu řeky Volyňky, nacházející se u Mutěnického jezu, a to v šíři 30 m a 
délky 60 m, tj. do úrovně vzrostlých stromů, na pozemku p.č. 494/6 v k.ú. Nové Strakonice  
-  odfrézování pařezu, nacházející se též na pravém břehu řeky Volyňky, na  pozemku p.č. 494/6 v k.ú. 
Nové Strakonice.  
-  umístění 1 –2  kontejnerů na směšný odpad v letním období na pozemek p.č. 494/6 v k.ú. Nové 
Strakonice 
-  prověřit provozní bezpečnost stromů na pozemku p.č. 494/6 v k.ú. Nové Strakonice 
- osazení značky se zákazem vjezdu + dopravní obsluze vjezd povolen,  na konec panelové cesty, 
vedoucí k Mutěnickému jezu, na pozemku p.č. 494/6 v k.ú. Nové Strakonice.  
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II. Ukládá 
odboru životního prostředí provést potřebné kroky k zajištění výše uvedených úkolů. 
 
2) Marie Vanišová, Štěkeň – žádost o povolení využití pronajatého pozemku  
Usnesení č. 1196/2011 (43/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s využitím předmětného pozemku p.č. 726/17 v k.ú. Nové Strakonice  - pod stříškou - , dle nájemní 
smlouvy číslo 09-217, ze dne 11.5.2009, za účelem prodeje kaprů, stromků a vánočního zboží  
v předvánočním období a za podmínek stanovených jednotlivými dotčenými odbory MěÚ 
Strakonice(odbor Dopravy). Tento souhlas nenahrazuje souhlas OHS. 
 
3) Ukončení nájemní smlouvy dohodou – Miroslav Šik, Krty – Hradec, Strakonice  
Usnesení č. 1197/2011 (43/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy číslo 06-355, uzavřené mezi městem Strakonice a panem Miroslavem 
Šikem, Krty – Hradec, Strakonice dohodou, k 30. listopadu 2011. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody. 
 

4) Pan Lukáš Urbánek - žádost o souhlas s umístěním reklamní cedule typu ,,A“ na pěší 
komunikaci u č.p. 54 U Hroznu ul. Velké náměstí.  
Usnesení č. 1198/2011 (43/6) 
Rada města po projednání 
I. Částečně revokuje  
usnesení Rady města Strakonice č. 862/2007 ze dne 20.6.2007 týkající se nesouhlasu s umisťováním 
reklamního zařízení typu „A“ v lokalitě Velké náměstí, ul. Lidická (od Velkého náměstí ke křižovatce 
ul. Ellerova), ul. U Sv. Markéty  (k mostu J. Palacha), ul. Podskalská, Palackého náměstí. 
II. Souhlasí 
s umístěním reklamní cedule typu „A“ na pěší komunikaci u čp. 54 U Hroznu, ul. Velké náměstí, pro 
pana Lukáše Urbánka, Strakonice.  

 
5) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 641 v k.ú. Přední Ptákovice  v souvislosti se stavbou  „Příp. STL Přední 
Ptákovice P 36/26, 641; V.14.PF-4111-4106-121/1“  
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. 1199/2011 (43/6) 
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 641 v k.ú.  Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou  „Příp. 
STL Přední Ptákovice P 36/26, 641; V.14.PF-4111-4106-121/1“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1292/1 v k.ú. Přední Ptákovice  v souvislosti se stavbou  „Příp. STL 
Dražejov u Strakonic P 1292/1, 1326/2; V.14.PF-4109-4108-159/1“  
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. 1200/2011 (43/6) 
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 1292/1 v k.ú.  Dražejov u Strakonic v souvislosti se stavbou  
„Příp. STL Dražejov u Strakonic P 1292/1, 1326/2; V.14.PF-4109-4108-159/1“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
7) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 589/1 v k.ú. Přední Ptákovice  v souvislosti se stavbou  „Příp. STL Přední 
Ptákovice P 194/9, 589/1; V.14.PF-4108-4107-670/1“  
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. 1201/2011 (43/6) 
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 589/1 v k.ú.  Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou  „Příp. 
STL Přední Ptákovice P 194/9, 589/1; V.14.PF-4108-4107-670/1“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
8) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 47/1 v k.ú. Přední Ptákovice  v souvislosti se stavbou  „Příp. STL Přední 
Ptákovice P 47/1; V.14.PF-4109-4108-152“  
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. 1202/2011 (43/6) 
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 47/1 v k.ú.  Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou  „Příp. 
STL Přední Ptákovice P 47/1; V.14.PF-4109-4108-152“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
9) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 946/1, p.č. dle KN 947/3 a p.č. dle KN 947/28 vše v k.ú. Dražejov u 
Strakonic  v souvislosti se stavbou  „Příp. STL Dražejov u Strakonic P 946/1, 947/3, 947/28; 
V.14.PF-4108-4107-025“  
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. 1203/2011 (43/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení plynovodní přípojky do pozemků  
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 946/1, p.č. dle KN 947/3 a p.č. dle KN 947/28 vše v k.ú. 
Dražejov u Strakonic v souvislosti se stavbou  „Příp. STL Dražejov u Strakonic P 946/1, 947/3, 
947/28; V.14.PF-4108-4107-025“, 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 720/2 v k.ú. Nové Strakonice  v souvislosti se stavbou  „Příp. STL Nové 
Strakonice P 720/2; V.14.PF-4109-4108-049“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
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V zastoupení: GK Plavec – Michalec, Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530. 397 01 Písek 
Usnesení č. 1204/2011 (43/6) 
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 720/2 v k.ú.  Nové Strakonice v souvislosti se stavbou  „Příp. 
STL Nové Strakonice  P 720/2; V.14.PF-4109-4108-049“, 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 770/11 v k.ú. Strakonice  v souvislosti se stavbou  „Příp. STL Strakonice 
P 770/11; V.14.PF-4109-4108-158“  
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. 1205/2011 (43/6) 
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 770/11 v k.ú.  Strakonice v souvislosti se stavbou  „Příp. STL 
Strakonice  P 770/11; V.14.PF-4109-4108-158“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
12) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 676/2 a p.č. dle KN 746/7 vše v k.ú. Strakonice  v souvislosti se stavbou  
„P říp. STL Strakonice P 676/2, 746/7; V.14.PF-4109-4108-243“  
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. 1206/2011 (43/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení plynovodní přípojky do pozemků  
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 676/2 a p.č. dle KN 746/7 vše  k.ú.  Strakonice v souvislosti 
se stavbou  „Příp. STL Strakonice  P 676/2, 746/7; V.14.PF-4109-4108-243“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
13) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 905/1, p.č. dle KN 956/1, p.č. dle KN 964/3, p.č.dle KN 1309/4, p.č. dle KN 
1311/1 a p.č. dle KN 1312/1 vše v k.ú. Dražejov u Strakonic  v souvislosti se stavbou  „Příp. STL 
Dražejov u Strakonic P 905/1, 956/1, 964/2, 964/3; V.14.PF-4109-4108-288/1“  
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. 1207/2011 (43/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení plynovodní přípojky do pozemků  
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 905/1, p.č. dle KN 956/1, p.č. dle KN 964/3, p.č.dle KN 
1309/4, p.č. dle KN 1311/1 a p.č. dle KN 1312/1 vše v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti se 
stavbou  „Příp. STL Dražejov u Strakonic P 905/1, 956/1, 964/2, 964/3; V.14.PF-4109-4108-288/1“, 
dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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14) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1334/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic  v souvislosti se stavbou  „Příp. STL 
Dražejov u Strakonic P 1334/1; V.14.PF-4108-4107-120“  
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.1208/2011 (43/6) 
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 1334/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti se stavbou  
„Příp. STL Dražejov u Strakonic P 1334/1; V.14.PF-4108-4107-120“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
15) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 679/3 v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti se stavbou  „Příp. STL Nové 
Strakonice P 679/3; V.14.PF-4108-4107-372“  
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. 1209/2011 (43/6) 
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 679/3 v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti se stavbou  „Příp. 
STL Nové Strakonice P 679/3; V.14.PF-4108-4107-372“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
16) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 439/1 v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou  „Příp. STL Strakonice P 
439/1; V.14.PF-4108-4107-568“  
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. 1210/2011 (43/6) 
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 439/1 v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou  „Příp. STL 
Strakonice P 439/1; V.14.PF-4108-4107-568“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
17) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1277/1 v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou  „Příp. STL Strakonice P 
1277/1; V.14.PF-4108-4107-502“  
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. 1211/2011 (43/6) 
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 1277/1 v k.ú. Strakonice v souvislosti  se stavbou  „Příp. STL 
Strakonice P 1277/1; V.14.PF-4108-4107-502“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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18) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1309/9 v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou  „Příp. STL Strakonice P 
1251/11, 1309/9; V.14.PF-4108-4107-247/1“  
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. 1212/2011 (43/6) 
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 1309/9 v k.ú. Strakonice v souvislosti  se stavbou  „Příp. STL 
Strakonice P 1251/11, 1309/9; V.14.PF-4108-4107-247/1“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
19) 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 614/4; V.14.PF-4109-4108-410“  
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. 1213/2011 (43/6) 
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 614/4; V.14.PF-4109-4108-410“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
20) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 320/1 a p.č. dle KN 320/70 vše v k.ú. Přední Ptákovice  v souvislosti se 
stavbou  „Příp. STL Přední Ptákovice P 320/1, 320/70, 320/311; V.14.PF-4110-4109-103/1“  
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. 1214/2011 (43/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení plynovodní přípojky do pozemků  
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 320/1a p.č. dle KN 320/70 vše v k.ú. Přední Ptákovice 
v souvislosti se stavbou  „Příp. Přední Ptákovice P 320/1, 320/70, 320/311; V.14.PF-4110-4109-
103/1“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
21) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 439/2 v k.ú. Strakonice  v souvislosti se stavbou  „Příp. STL Strakonice P 
439/2; V.14.PF-4110-4109-170“  
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. 1215/2011 (43/6) 
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 439/2 v k.ú.  Strakonice v souvislosti  se stavbou  „Příp. STL 
Strakonice P 439/2; V.14.PF-4110-4109-170“, dle sazebníku. 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
22) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1272/21 v k.ú. Strakonice  v souvislosti se stavbou  „Příp. STL Strakonice 
P 1272/21; V.14.PF-4110-4109-009“  
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. 1216/2011 (43/6) 
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 1272/21 v k.ú.  Strakonice v souvislosti se stavbou  „Příp. 
STL Strakonice P 1272/21; V.14.PF-4110-4109-009“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
23) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 613/1 v k.ú. Přední Ptákovice  v souvislosti se stavbou  „Příp. STL Přední 
Ptákovice P 613/1; V.14.PF-4110-4109-150“  
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. 1217/2011 (43/6) 
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 613/1 v k.ú.  Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou  „Příp. 
STL Přední Ptákovice P 613/1; V.14.PF-4110-4109-150“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
24) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice  v souvislosti se stavbou  „Příp. STL 
Strakonice P 320/1; V.14.PF-4110-4109-072“  
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. 1218/2011 (43/6) 
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 320/1 v k.ú.  Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou  „Příp. 
STL Přední Ptákovice P 320/1; V.14.PF-4110-4109-072“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
25) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 720/1 v k.ú. Nové Strakonice  v souvislosti se stavbou  „Příp. STL Nové 
Strakonice P 546, 720/1; V.14.PF-4110-4109-078/1“  
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. 1219/2011 (43/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení plynovodní přípojky do pozemku  
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 720/1 v k.ú.  Nové Strakonice v souvislosti se stavbou  „Příp. 
STL Nové Strakonice P 546, 720/1; V.14.PF-4110-4109-078/1“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
26) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 188 a p.č. dle KN 599 vše  v k.ú. Střela  v souvislosti se stavbou  „Příp. 
STL Střela P 188, 599; V.14.PF-4110-4109-359“  
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. 1220/2011 (43/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení plynovodní přípojky do pozemků  
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 188 a p.č. dle KN 599 vše v k.ú.  Střela souvislosti se stavbou  
„Příp. STL Střela P 188, 599; V.14.PF-4110-4109-359“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
27) Pronájem garážového  stání v bytovém domě  čp. 1392 v  ul. Leknínová ve Strakonicích 
Usnesení č. 1221/2011 (43/6) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 20 v domě čp. 1392 v ul. Leknínová ve 
Strakonicích s níže uvedeným žadatelem za následujících podmínek: 
- Milan Šmíd, 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) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč   
Usnesení č. 1222/2011 (43/6a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší                           
než 20.000,- Kč: 
Šmidingerova knihovna Strakonice: 
- telefonní ústředna – poř. cena 27.179,40 Kč, r.poř. 1997 
- PC Internet – 50.000,- Kč, r.poř. 1997 
- PC Orion Mintaka   s příslušenstvím  - poř. cena 27.510,10 Kč, r.poř. 2003.  
  Městské kulturní středisko Strakonice: 
- výrobník ledu - poř. cena 37.380,- Kč, r.poř. 2002, výrobník ledu  je dle posudku nefunkční,  
  neopravitelný. 
 
2) InterCora, spol. s.r.o. – vybudování nákupního střediska obchodu a služeb (Tesco) 
Usnesení č. 1223/2011 (43/6a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvách budoucích kupních spojené se smlouvou o spolupráci se 
společností InterCora spol. s r.o.(dále i jen investor), která vymezí vzájemná práva a povinnosti 
v souvislosti s výstavbou nákupního střediska obchodu a služeb společností InterCora spol. s r.o. na 
pozemcích parc.č. 269, 272 a 270/1 v k.ú. Strakonice dle situace zpracované a předložené společností 
InterCora spol. s r.o. – viz příloha. 
Ve smlouvě budou stanoveny následující podmínky:     
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1. Společnost InterCora po vybudování staveb určených pro veřejné užívání  převede následující 
stavby a níže uvedené  pozemky pod stavbami do vlastnictví města Strakonice 
- stavbu cyklostezky bez pozemku za kupní cenu ve výši 50.000,- Kč, při převodu vlastnického práva 
ke stavbě bude zřízeno věcné břemeno spočívající v právu umístění, užívání, opravách a údržbě 
cyklostezky za úplatu ve výši 1.000,- Kč    
- příjezdovou komunikaci s pozemkem pod komunikací  
- zastávky s pozemky, na nichž budou zastávky vybudovány 
Kupní cena za všechny výše uvedené stavby a pozemky bude městu Strakonice kompenzována 
příspěvkem na místní autobusovou dopravu.  
2. Společnost InterCora se zaváže, že do dvou měsíců od vydání kolaudačního souhlasu (příp. právní 
moci kolaudačního rozhodnutí) na stavbu supermarketu poskytne městu Strakonice jednorázový 
příspěvek na místní autobusovou dopravu města Strakonice ve výši, která pokryje náklady spojené s 
odkupem převáděných staveb a pozemků. Město Strakonice se zaváže, že na nově vybudovaných 
zastávkách bude zastavovat  projíždějící místní autobusová doprava.     
3. Investor se zaváže, že zřídí ve prospěch města Strakonice věcné břemeno spočívající v právu 
umístění, užívání, opravách a údržbě cyklostezky na pozemcích ve vlastnictví investora (cyklostezka 
navazující na výše uvedenou cyklostezku – směrem ke kruhovému objezdu) za úplatu ve výši 1.000,- 
Kč. 
4. K převáděným stavbám musí být  dohodnuta záruka za jakost po dobu 60 měsíců ode dne vydání 
kolaudačního souhlasu. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem výše uvedených smluv.  
 
3) Průmyslová zóna Jelenka – žádost společnosti DENIOS s.r.o. o prodej pozemků  
Usnesení č. 1224/2011 (43/6a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej částí pozemků parc.č.  746/7 a 746/12 o výměře cca 1500 m

2
 

v k.ú. Strakonice (jižní části pozemků). V  případě, že se nepřihlásí jiný zájemce, souhlasí s  prodejem 
těchto pozemků společnosti DENIOS s.r.o. dle bodu II. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné kupní smlouvy  se společností 
DENIOS s.r.o., IČ 25178831, Heydukova 1305, Strakonice (dále i jen žadatel), jejímž předmětem 
bude prodej části pozemku parc.č. 759/4 a části pozemku parc.č. 759/1 (po oddělení části, která bude 
odprodána vlastníkovi sousedního pozemku parc.č. 759/8 společnosti STRAKON s.r.o. a oddělení 
části, o kterou bude dle projektové dokumentace rozšířena přístupová komunikace) a části pozemků 

parc.č. 746/7 a 746/12  o výměře cca 1500 m
 2

  k.ú. Strakonice. Celková převáděná výměra je cca 
42.600 m

2
 . Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu. Geometrický plán uhradí 

žadatel. 
Podmínky pro uzavření smlouvy jsou následující: 
1. Smlouva o smlouvě budoucí kupní bude uzavřena společně s Dohodou o vybudování příjezdové 
komunikace na pozemcích parc.č. 1285/1, 1286/9, 1286/10, 1286/11, 1286/12, 1286/13, 1286/6, 
1286/8 a 1286/14 k  pozemku parc.č. 759/1 v  k.ú. Strakonice. V této dohodě se město Strakonice 
zaváže, že první fázi komunikace (komunikaci bez finální vrstvy) zrealizuje do 12-ti měsíců po úhradě 
zálohy na kupní cenu (ode dne připsání zálohy na účet města Strakonice) od společnosti DENIOS 
s.r.o. dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 
V případě, že nebude dodržen termín dokončení první fáze komunikace, činí smluvní pokuta za toto 
porušení 50 % skutečně vynaložených nákladů na vybudování komunikace, ale pouze v  případě, že 
město Strakonice neprokáže, že nesplnění termínu dokončení nezavinilo. Současně je žadatel oprávněn  
od smlouvy o smlouvě budoucí kupní odstoupit. 
2. Kupní cena za převáděné pozemky je stanovena takto: 
300,- Kč za m

2
 za pozemky v dolní části (u komunikace) – pozemky s  minimální svažitostí  (jedná se 

o cca 30.000 m
2
 ) a 200,- Kč za m

2
 za pozemky ve svažité horní části pozemku (jedná se o cca 12.600 
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m
2
 ) . Část pozemků za kupní cenu ve výši 300,- Kč za m

2
 a část pozemků za kupní cenu 200,- Kč za 

m
2
 musí být vytýčena geometrickým plánem, který uhradí žadatel.    

Záloha na kupní cenu ve výši 11.500.000,- Kč musí být uhrazena nejpozději do 10 dnů od podpisu 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní, v  případě nedodržení má město Strakonice možnost od smlouvy 
odstoupit. 
3. Společnost DENIOS s.r.o. se zaváže na předmětných pozemcích vybudovat výrobní haly: 
- výstavbu první  výrobní haly o minimální výměře 2000 m

2
  zahájit do 2 let od podpisu smlouvy a 

dokončit do 3 let  od podpisu této smlouvy, případně do 4 let od podpisu této smlouvy, pokud 
společnost DENIOS prokáže, že posunutí termínů dokončení nezavinila 
 (za dokončení se považuje vydání kolaudačního souhlasu, příp. právní moc kolaudačního rozhodnutí)   
- do 10 let od podpisu této smlouvy dokončit nejméně dvě další výrobní haly o výměře minimálně 
2000 m

2
  

4. V kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné k  převáděným pozemkům, a to 
pro případ jakéhokoli zcizení pozemků či jejich částí, podmínky pro realizaci předkupního práva:  
kupní cena, tak jak je stanovena shora v  článku II/2, lhůta pro přijetí nabídky 4 měsíce, zaplacení 
kupní ceny do 30 od doručení smlouvy z  katastru o vkladu vlastnického práva, předkupní právo bude 
zřízeno bezúplatně, na dobu 12 let od podpisu kupní smlouvy 
5. V kupní smlouvě bude rovněž závazek kupujícího, že nabídne souvislé části převáděných pozemků, 
které nebudou zastavěny výrobními halami k  odkupu prodávajícímu, pokud  nebude do 10 let od 
podpisu této smlouvy realizována výstavba nejméně 2 dalších výrobních hal, a to za podmínek 
dohodnutých pro realizaci předkupního práva, nabídka ke zpětnému prodeji musí být učiněna 
nejpozději do 4 měsíců od uplynutí 10-leté lhůty    
6. V kupní smlouvě bude ujednán závazek kupujícího, že nezatíží převáděné pozemky po dobu trvání 
předkupního práva  věcným břemenem, zástavním právem ani jinými právními povinnostmi.   
7. Sankce a další povinnosti za porušení závazků kupujícího: 
- závazek kupujícího, že poskytne městu Strakonice příspěvek na vybudování příjezdové komunikace, 
pokud nedokončí výstavbu haly do 3 let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní (příp. 4 let, dle 
bodu 3)  ve výši 9.200.000,- Kč, (v případě, že skutečné náklady na vybudování komunikace dle bodu 
1 budou nižší než  je dvojnásobek  smluvní pokuty, pak bude smluvní pokuty 1činit 50 % skutečně 
vynaložených nákladů na vybudování komunikace včetně souvisejících staveb)   a to do 1 měsíce od 
uplynutí 3-leté lhůty(příp. 4-leté lhůty) Pokud nebude příspěvek uhrazen, bude město oprávněno 
započítat příspěvek vůči záloze na kupní cenu.   
Současně bude město Strakonice  oprávněno odstoupit od  smlouvy o smlouvě budoucí kupní, vztah 
mezi městem Strakonice jako vlastníkem pozemků a vlastníkem rozestavěné haly by v  případě 
odstoupení   od smlouvy byl řešen pouze nájemní smlouvou. 
- smluvní pokuta za nedodržení termínů výstavby dalších 2 výrobních hal o výměře  minimálně 2000 
m

2
 do 10 let   od podpisu budoucí kupní smlouvy bude činit  1.000.000,-  Kč. 

- smluvní pokuta za porušení závazku nezatížit převáděné pozemku po dobu trvání předkupního práva  
věcným břemenem, zástavním právem ani jinými právními povinnostmi bude stanovena částkou ve 
výši 300,-Kč za každý zatížený m2 pozemku. 
8. upozornění na umístění a stav sítí, zejména kapacitu kanalizace  
9. daň z  převodu nemovitosti bude  uhrazena v  souladu s právními předpisy, tzn. daň hradí 
prodávající . 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem výše uvedených smluv. 
 
1) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 46/1, p.č. dle KN 46/2, p.č. dle KN 46/3, p.č. dle KN 46/6, p.č. dle KN 46/7, 
p.č. dle KN 591/2, p.č. dle KN 591/3, p.č. dle KN 591/6, p.č. dle KN 595/12, p.č. dle KN 1285/1, 
p.č. dle KN 1288/29, p.č. dle KN 787/1, p.č. dle KN 787/2, p.č. dle KN 787/3, p.č. dle KN 787/4, 
p.č. dle KN 787/5, p.č. dle KN 787/6, p.č. dle KN 787/8, p.č. dle KN 787/10 a p.č. dle KN 789/2 vše 
v k.ú. Strakonice  v souvislosti se stavbou  „NTL plynovod ul. Mlýnská, Lidická, 1. Máje, 
Strakonice; V.14.PF-2211-2208-025/1“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
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V zastoupení: GK Plavec – Michalec, Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530. 397 01 Písek 
Usnesení č. 1225/2011 (43/6b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení plynovodní přípojky do pozemků  
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 46/1, p.č. dle KN 46/2, p.č. dle KN 46/3, p.č. dle KN 46/6, 
p.č. dle KN 46/7, p.č. dle KN 591/2, p.č. dle KN 591/3, p.č. dle KN 591/6, p.č. dle KN 595/12, p.č. dle 
KN 1285/1, p.č. dle KN 1288/29, p.č. dle KN 787/1, p.č. dle KN 787/2, p.č. dle KN 787/3, p.č. dle KN 
787/4, p.č. dle KN 787/5, p.č.  dle KN 787/6, p.č. dle KN 787/8, p.č. dle KN 787/10 a p.č. dle KN 
789/2 vše v k.ú. Strakonice  v souvislosti se stavbou  „NTL plynovod ul. Mlýnská, Lidická, 1. Máje, 
Strakonice; V.14.PF-2211-2208-025/1“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
2)  Dohoda o předčasném užívání části stavby „Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice –  II. 
etapa“. 
Usnesení č. 1226/2011 (43/6b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o předčasném užívání části stavby „Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice – II. 
etapa“ mezi městem Strakonice a firmou Casta a.s., Pražská 467, 397 01 Písek. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné dohody. 
 

3)  Dodatek č.1 k SOD v souvislosti se stavbou: „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – I. etapa“ 
Usnesení č. 1227/2011 (43/6b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 se společností Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy 
v souvislosti se stavbou: „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – I. etapa“. Předmětem dodatku č.1 je 
prodloužení termínu plnění díla do 31.5.2012 z důvodu požadované postupné realizace jednotlivých 
částí stavby s ohledem na klimatické podmínky . 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č.1.  
 
4) Otevřené nadlimitní řízení v souvislosti s dodavatelem služby „Strakonický hrad – sanace 
podzemních prostor“ – rozhodnutí o nejvhodnější nabídce 
Usnesení č. 1228/2011 (43/6b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením otevřeného nadlimitního řízení na základě záznamu o posouzení  a hodnocení 
nabídek na dodavatele služby: „Strakonický hrad – sanace podzemních prostor“. Nejvýhodnější 
nabídka byla podána „Sdružením ZNAKON, PURUM a KAPEX – Sanace Strakonického podhradí. 
Vedoucím účastníkem sdružení je společnost ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice. 
Cena služby včetně DPH činí 21.839.891,88 Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
5)  Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace, Strakonice 
Usnesení č. 1229/2011 (43/6b) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
přehled změnových listů podprojektu č. 5 (Kanalizační sběrač „E“) a dále změnových listů 
podprojektu č.1 (Intenzifikace ČOV) v rámci realizace stavby: „Intenzifikace ČOV a doplnění 
kanalizace, Strakonice“ 
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II. Souhlasí 
se změnovými listy č.6/2011 (úprava PLC systému – ASŘTP), č.14/2011 (změna dispozičního 
umístění zastřešení), č.15/2011 (navýšení výměry štětovnic), č.17/2011 (změna provedení sanace 
objektu plynového a kalového hospodářství), č.25/2011 (změna v oddílu zemní práce sběrač „E“), 
č.26/2011 (Demontáž + zpětná montáž oplocení v trase nové kanalizace), č.27/2011 (Napojení 
stávající kanalizace sídliště 1. Máje), č.28/2011 (vnitřní komunikace ČOV),  č. 31/2011 (doměrkový 
změnový list sběrač „E“), č.35/2011 (Provedení injektáží degradované bet. Desky dešťových  zdrží), 
č.36/2011 (Provedení zahražení  nátoku na DN1 pomocí stavítka), č.37/2011 (Změna typu  opláštění – 
sklad, hala ČOV), č.38/2011 (změna prosvětlení budova kotelny), č.39/2011 (doměrkový změnový list 
podprojektu č.1 ČOV). 
III. Souhlasí 
s následným zařazením změnových listů č. 6/2011,  č.14/2011, č.15/2011, č.17/2011, č.25/2011,  
č.26/2011, č.27/2011, č.28/2011, č. 31/2011, č.35/2011, č.36/2011, č.37/2011, č.38/2011, č.39/2011 
do dodatku č.1 smlouvy o dílo předmětné stavby. 
IV. Pověřuje 
starostu města k následnému uzavření dodatku č.1 dle výše uvedeného. 
 
6)  Intenzifikace ČOV  a doplnění kanalizace, Strakonice 
Usnesení č. 1230/2011 (43/6b) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
kompletní přehled změnových listů realizace stavby: „ Intenzifikace ČOV  a doplnění kanalizace 
Strakonice“ 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 k smlouvě o dílo jehož předmětem je změna ceny díla dle přijatých 
změnových listů – jedná se o snížení celkové ceny díla (287.918.550,52 ,- Kč bez DPH)  o finanční 
částku ve výši 328.300,47 Kč bez DPH  a dále úprava odstavce „1.11 Zkušební provoz“ předběžných 
a všeobecných položek tvořící přílohu smlouvy o dílo dle následujícího:  
 - Zkušební provoz bude fakturován  jednorázově, celá cena za zkušební provoz po předání stavby. 
Z fakturace za zkušební provoz bude zaplaceno 50 %, zbylých 50 % bude tvořit pozastávku. 
Pozastávka  bude proplacena do 30 kalendářních dnů po úspěšném zakončení zkušebního provozu. 
III. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětného dodatku č.1  
 
1) Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice – uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena v souvislosti s realizací stavby 
„Strakonice III/02220 Starý Dražejov průtah“    
Usnesení č. 1231/2011 (43/6c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena se  Správou a údržbou silnic 
Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice, k části pozemku p.č. 1326/2 o výměře cca 
3428 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s realizací stavby „Strakonice III/02220  Starý 
Dražejov průtah“ a to bezúplatně.   
II. Souhlasí  
s ukončením této smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena dnem uzavření darovací 
smlouvy s Jihočeským krajem, t.z. po ukončení stavby a zaměření geometrickým plánem. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 

            
6. Projekt „Moderní lanové hřiště pro mládež, Strakonice“ – spoluf. projektu z prostředků 
města  
Usnesení č. 1232/2011 (43/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s podáním žádosti o nadační příspěvek NADACE ČEZ do Grantového programu Oranžové hřiště pro 
rok 2012 – na projekt „Moderní lanové hřiště pro mládež, Strakonice“ 
II. Souhlasí 
v případě získání nadačního příspěvku z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2012 na spolufinancování realizace 
projektu „Moderní lanové hřiště pro mládež, Strakonice“  
 
7. Projekt „Hrad Strakonice“ /EHP/Norsko/ - vytvo ření účtu pro údržbu výstupů projektu 
Usnesení č. 1233/2011 (43/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vytvořením účtu pro zajištění údržby výstupů projektu „Hrad Strakonice – obnova národní kulturní 
památky a její využití pro další rozvoj regionu“, který byl financován z grantu Finančních 
mechanismů EHP/Norsko. Povinný roční vklad na údržbu představuje 0,5% z celkových projektových 
výdajů (2.267.945 EUR), tj. 11.340 EUR, resp. ekvivalent v CZK, a tuto povinnost má příjemce 
dotace po dobu 10 let od schválení závěrečné zprávy projektu.  
II. Ukládá 
finančnímu odboru zajistit splnění této povinnosti  
 
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 9/2006 
Usnesení č. 1234/2011 (43/10) 
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) dne 27. ledna 2012 – Maturitní ples 4TL - živá hudba – skupina Fatima – Městské kulturní 
středisko Strakonice, pořádá Student VOŠ a SPŠ Strakonice, o.p.s., Želivského 291, 386 42 
Strakonice – od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne. 
b) dne 17. února 2012 – Maturitní ples 4SA - živá hudba – skupina RM-Band – Městské kulturní 
středisko Strakonice, pořádá Student VOŠ a SPŠ Strakonice, o.p.s., Želivského 291, 386 42 
Strakonice – od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno  
 
9. Rozpočtové   opatření   č.  87          
Usnesení č. 1235/2011 (43/12) 
Rada města po projednání 
I.  Revokuje 
část usnesení č. 1164/2011 – Rozpočtové opatření č. 87 ve výši 6 970 000,- Kč 
II.  Doporučuje ZM  
schválit 
RO  č. 87  ve výši  1 000 000,- Kč  
Zvýšení rozpočtu výdajů na úhradu vratky za prodej pozemku p.č. 1371/88 v k.ú. Strakonice (lokalita 
Jezárka) manželům Beranovým na základě „Dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí kupní“ a 
další výkupy pozemků pod komunikacemi. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy za výkup 
nemovitostí od ŘSD ČR za výkup nemovitostí v souvislosti se stavbou „I/22 Strakonice“ (tzv. Severní 
dopravní půloblouk). 
III.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření č. 87 předložit na nejbližším zasedání ZM. 
 
10. Dohoda o zvláštním užívání hradní věže Rumpál        
Usnesení č. 1236/2011 (43/13) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením dohody o zvláštním užívání hradní věže Rumpál s Muzeem středního Pootaví Strakonice. 
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II. Pověřuje 
starostu podpisem dohody v předloženém znění. 

 
11. Projekt „S dudáky po strakonických památkách za magického úplňku“        
Usnesení č. 1237/2011 (43/14) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků 
v oblasti kultury v roce 2012 na projekt „S dudáky po strakonických památkách za magického 
úplňku“. 
II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků v potřebné 
výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2012 na spolufinancování realizace projektu „S dudáky po 
strakonických památkách za magického úplňku“.  
 
12. Smlouva o poskytnutí licence Systému ASPI        
Usnesení č. 1238/2011 (43/15) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
Smlouvu o poskytnutí licence ASPI s firmou Wolters Kluwer ČR, a.s., U nákladového nádraží 6, 130 
00 Praha 3 s doplatkem za rozšíření modulů systému ASPI 18667 Kč s DPH 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem smlouvy po poskytnutí licence Systému ASPI. 
 
13. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu /licence Microsoft Office 
2010/               
Usnesení č. 1239/2011 (43/16) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky v předloženém znění na dodávku 100 licencí Microsoft Office 2010 
těmto dodavatelům: 
AutoCont CZ a.s., Fr. Ondříčka 52, 370 11 České Budějovice, IČ: 47676795 
Servodata a.s., Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00  Praha 10, IČ: 25 112 775 
T-systems Czech Republic, a.s., Na Pankráci 1685/19, 14000 Praha, IČ:61059382 
Digi-trade s.r.o., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, 60491540 
a zároveň zveřejnit výzvu o veřejnou zakázku malého rozsahu na webových stránkách města 
Strakonice s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů. 
II. Jmenuje  
členy komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

1. Ing. Stanislav Štěpánek 
2. Ing. Rudolf Ulč 
3. Ing. Václav Sýkora 
4. Ing. Miroslav Ině 
5. Ing. Richard Kozák 

III. Ukládá 
vedoucí odboru kanceláře tajemníka zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
14. Stanovení celkového počtu zaměstnanců         
Usnesení č. 1240/2011 (43/17) 
Rada města po projednání 
I. Stanovuje  
s účinností od 1.1.2012 celkový počet zaměstnanců obce zařazených do Městského úřadu Strakonice 
na 158.  
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15. Žádost o navýšení kapacity školní družiny při ZŠ F.L.Čelakovského 
Usnesení č. 1241/2011 (43/18) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
navýšení kapacity školní družiny při Základní škole F.L.Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 o 18  
žáků na celkovou kapacitu 190 žáků od 1.1.2012. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                       PhDr. Ivana Říhová                             
           starosta     místostarostka  


