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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  52. jednání Rady města Strakonice 

konaného 29. února 2012 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     7 členů RM 

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

   Ing. Zeman – vedoucí SÚ 
 
Omluveni:  Ing. Tůma – tajemník 
  
Program: 
1. Stanovení odměn členům výborů a komisí za rok 2011 
                          Usnesení č. 1429/2012  
2. TS - bytové záležitosti                         
                          Usnesení č. 1430/2012 
3. Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti- systém územní identifikace /Obec Zahorčice/ 
                          Usnesení č. 1431/2012 
4. Finanční vypořádání se SR a odbory MěÚ za rok 2011, rozpočtová opatření č. 2 – 5 
                          Usnesení č. 1432/2012 
5. Variantní návrh rozpočtu města na rok 2012 
                          Usnesení č. 1433/2012 
6. OZV města Strakonice č. 2/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.8/2011 a mění OZV č. 
    7/2010 o místních poplatcích 
                          Usnesení č. 1434/2012 
7. Dodatek č. 4 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní  
    pasy se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji“ 
                          Usnesení č. 1435/2012 
8. Navýšení kapacity MŠ ve Strakonicích 
                          Usnesení č. 1436/2012 
9. Majetkové záležitosti 

         Usnesení č. 1437/2012 – 1450/2012   
10. ZŠ Dukelská - přijetí daru (E.ON ČR, s.r.o.) 
                          Usnesení č. 1451/2012 
11. MěÚSS – přijetí daru (Česká lékárna, a.s.) 
        Usnesení č. 1452/2012 
12. Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 31.1.2012  
                          Usnesení č. 1453/2012 
13. Návrh na  změnu jednacího řádu zastupitelstva města Strakonice 
                          Usnesení č. 1454/2012  
14. Obecně závazná vyhláška města č. 3/2012 kterou se stanoví školské obvody ZŠ zřizovaných městem            

    Usnesení č. 1455/2012 
15. Projekt „Oprava Brušákovy kaple v Radomyšlské ulici ve Strakonicích – II. etapa“- podání žádosti o   
     grant a  spolufinancování projektu z prostředků města      

    Usnesení č. 1456/2012 
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16. Projekt „Rozšíření stávající kapacity MŠ Šumavská, Strakonice“ – spolufinan.  projektu z prostředků  

      města        
    Usnesení č. 1457/2012 

17. Integrovaný plán rozvoje města Strakonice          
    Usnesení č. 1458/2012 

18. Projekt „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – I. etapa“ – schválení realizace a zajištění finančního 
krytí projektu z rozpočtu města  

    Usnesení č. 1459/2012 
19. Taneční klub Čtyřlístek – užití znaku města 

    Usnesení č. 1460/2012 
  
 
 
 
Zahájení:  
52. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:35 hodin v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a 
odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
 
 
1. Stanovení odměn členům výborů a komisí za rok 2011 
Usnesení č. 1429/2012 (52/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
stanovit dle zákona  č.128/2000 Sb., § 84 odst. 2 písmeno u)  pro členy výborů a  § 84 odst. 4  pro členy 
komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města odměnu ve výši 250.- Kč za účast na jednání výboru a 
komise v roce 2011. 
 
2. TS - bytové záležitosti 
1.Poskytnutí přístřeší – Tůmová Pavla, Strakonice 
Usnesení č. 1430/2012 (52/2) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
Použít bytovou jednotku 1+0 v Bažantnici, číslo bytu 003, II. kategorie v 1. patře domu, jako přístřeší pro 
Pavlu Tůmovou, Strakonice, formou smlouvy o nájmu na dobu 6 měsíců. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.převzít vyklizený byt na adrese Husova 802/I, Strakonice a poskytnout 
přístřeší. 
 
3. Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti- systém územní identifikace /Obec 
Zahorčice/ 
Usnesení č. 1431/2012 (52/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému 
územní identifikace, adres a nemovitostí,    mezi  městem Strakonice  a  obcí Zahorčice, IČ 667951 
zastoupené starostkou Libuší Tesárkovou. Smlouva je uzavírána na dobu určitou - do konce roku 2013, za 
odměnu ve výši 200,- Kč za každý provedený úkon.  
 
4. Finanční vypořádání se SR a odbory MěÚ za rok 2011, rozpočtová opatření č. 2 – 5 
Usnesení č. 1432/2012 (52/4) 
Rada města po projednání 
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I.  Doporučuje ZM  
schválit 
RO  č. 2  - finanční vypořádání města Strakonice se SR    ve výši   1 262 303,- Kč   

  - 810 103,- Kč  -  vratka nedočerpané dotace na výplatu dávek pro těžce zdravotně   
                                postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi   

     - 452 200,- Kč  -  vratka nedočerpané dotace na výplatu příspěvku na péči  
Rozpočtové opatření ve výši 1 262 303,- Kč bude kryto použitím prostředků minulých let.   
RO  č. 3  -  finanční vypořádání s jednotlivými odbory MěÚ     ve výši  30 767 988,- Kč 

      Zvýšení schváleného rozpočtu výdajů roku 2012 o částku 30 767 988,- Kč na víceleté projekty, jejichž 
předpokládané financování v roce 2011 nebylo provedeno a převádí se do roku 2012: 
      - 74 633,- Kč - přesun nevyčerpaného příspěvku na projekt „Partnerství Grundtvig“ 
      - 10 000,- Kč - přesun nevyčerpaného příspěvku na projekt „Strakonice Zdravé          
    město“ 

         - 32 995,- Kč - přesun nevyčerpané dotace na projekt „Dva kroky k profesionální  
     veřejné službě 

      - 75 840,- Kč - přesun nevyčerpaných prostředků na projekt „Technologické  
     centrum“ 
   -  500 000,- Kč - prostředky na odkup obchodního podílu společnosti ROS 
 - 1 067 080,- Kč - přesun nevyčerpaných prostředků na výstavbu nového sběrného dvora 
 - 1 159 240,- Kč - přesun nevyčerpaných prostředků na akci „Velké náměstí –  
     rekonstrukce"    -  I. a II. etapa 
 - 1 266 100,- Kč - přesun nevyčerpaných prostředků na akci „Sídliště Mír – revitalizace“ 
 - 1 871 000,- Kč - přesun nevyčerpaných prostředků na akci „Sídliště 1. Máje –  
     regenerace“ 
 - 1 409 500,- Kč - přesun nevyčerpaných prostředků na akci „Hrad – sanace podzemních  
                                      prostor“ 
-19 471 000,- Kč - přesun nevyčerpaných prostředků na akci „ZŠ Povážská – výstavba  
    nové  budovy“  (částečně kryto úvěrem na akci) 
 - 3 357 200,- Kč - přesun nevyčerpaných prostředků na akci „ZŠ F. L. Čelakovského -   
                                rekonstrukce a modernizace včetně vybavení 
   - 466 000,- Kč  - přesun nevyčerpaných prostředků na rekonstrukci prameniště Hajská     

 - 3 400,- Kč  - vratka  z roku 2011 (přeplatek sociální dávky – odvod do SR +        
                                poplatek za autovraky – odvod na SFŽP) 

       - 4 000,- Kč  - vratka pokuty z odboru dopravy (uhrazena 2x) 
Rozpočtové opatření bude kryto: 
10 836 578,- Kč  - čerpání úvěru na akci „ZŠ Povážská – výstavba nové budovy“ 
14 950 610,- Kč  - zapojení nedočerpaného kontokorentního úvěru 
  3 146 960,- Kč  - použití prostředků minulých let (zapojení zůstatku na běžných účtech  
                                      města) 
  1 833 840,- Kč  - odvod příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele  
     z nedočerpaných účelových prostředků   
RO č.  4  ve výši  820 000,- Kč 
Finanční prostředky budou použity na akci „Rozšíření kapacity MŠ Šumavská – stavební úpravy a 
vybavení“. Částka  520 000,- Kč bude použita na stavební úpravy v prostoru stávající jídelny, kde vznikne 
nová třída,šatna a sociální zařízení. Částka 300 000,- Kč bude použita na pořízení  vybavení mateřské 
školy, o tuto částku bude navýšen příspěvek na provoz MŠ Šumavská, Strakonice. Rozpočtové opatření 
bude kryto z předpokládaného odvodu příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele z nedočerpaných 
účelových prostředků. 
RO č.  5  ve výši  2 080 000,- Kč 
Finanční prostředky budou použity na akci „Rozšíření kapacity MŠ U Parku, detašované pracoviště u 
Hvězdy (budova bývalé základní školy v ul. Lidická) – stavební úpravy a vybavení“. Částka  1 700 000,- 
bude použita na stavební úpravy,  kde vznikne nová třída,šatna a sociální zařízení. Částka 380 000,- Kč  
bude použita na pořízení  vybavení mateřské školy, o tuto částku bude navýšen příspěvek na provoz MŠ 
U Parku, Strakonice. Rozpočtové opatření bude částečně  kryto z  odvodu příspěvkových organizací do 
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rozpočtu zřizovatele z nedočerpaných účelových prostředků ve výši 380 000,- Kč, částečně přesunem 
finančních prostředků z akce „ZŠ F.L. Čelakovského – zateplení a výměna oken“. 
II.  Ukládá 
finančnímu odboru  RO č. 2  – 5  předložit ke schválení na nejbližším zasedání ZM. 
 
5. Variantní návrh rozpočtu města na rok 2012 
Usnesení č. 1433/2012 (52/5) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí upravené varianty schváleného rozpočtu na rok 2012: variantu A), která předpokládá 
nárůst sdílených daňových příjmů města oproti skutečnosti roku 2011 o 0,7 % a  variantu B), která 
předpokládá nárůst sdílených daňových příjmů města oproti skutečnosti roku 2011 o 1 %.   
II. Doporu čuje ZM  
schválit úpravu schváleného rozpočtu uvedenou ve variantě A) z důvodu předpokládaného nepříznivého 
vývoje inkasa sdílených daňových příjmů města v roce 2012. 
 
6. OZVměsta Strakonice č. 2/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.8/2011 a mění OZV č. 
7/2010  o místních poplatcích 
Usnesení č. 1434/2012 (52/6) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
zastupitelstvu města obecně závaznou vyhlášku města Strakonice  č. 2/2012, kterou se ruší obecně 
závazná vyhláška č.8/2011 a mění obecně závazná vyhláška č. 7/2010 o místních poplatcích, vydat. 
 
7. Dodatek č. 4 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro 
cestovní  pasy se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji“ 
Usnesení č. 1435/2012 (52/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 4 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro 
cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji“ uzavřené mezi městem 
Strakonice a Státní tiskárnou cenin, státní podnik, Růžová 6, Praha 1, IČ 00001279. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č. 4 ke  smlouvě. 
 
8. Navýšení kapacity MŠ ve Strakonicích 
Usnesení č. 1436/2012 (52/9) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
navýšení kapacity MŠ Strakonice, A.B.Svojsíka 892 o 12 dětí na celkovou kapacitu 112 dětí od 1.9.2012 
do 31.8.2013. 
II. Schvaluje 
navýšení kapacity MŠ Strakonice, Lidická 625, odloučené pracoviště Holečkova 413 o 6 na celkovou 
kapacitu 484 dětí od 1.9.2012 do 31.8.2013.  
III. Schvaluje 
navýšení kapacity MŠ Strakonice, Šumavská 264 o 24 dětí na celkovou kapacitu 136 dětí od 1.9.2012. 
IV. Schvaluje 
navýšení kapacity MŠ U Parku, Strakonice, Plánkova 353 o 28 dětí na celkovou kapacitu 123 dětí 
zřízením odloučeného pracoviště Mateřská škola U Parku, Strakonice, Lidická 194 a zřízení výdejny při 
MŠ U Parku, Strakonice, Lidická 194 s kapacitou 28 strávníků od 1.9.2012.  
V. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení. 
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9. Majetkové záležitosti 
 
1) ZŠ  Čelakovského – rekonstrukce podlahy tělocvičny  
Usnesení č. 1437/2012 (52/7) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele díla: „ZŠ  
Čelakovského – rekonstrukce podlahy tělocvičny“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto 
zájemcům: 
1. H a T  s.r.o., Komenského 373 , Strakonice  
2. PROTOM Strakonice, s.r.o., Strakonice I, Písecká 290 
3. SALVETE spol. s r.o., Strakonice, Písecká 506 
4. JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., Strakonice, Písecká 893 
5. VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140 
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky. 
II. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:  
 1. člen PhDr. Říhová 
 2. člen p. Caisová  (zástupce ředitelky ZŠ) 
 3. člen p. Houska 
 4. člen Ing. Jana Narovcová 
 5. člen p. Bezpalec 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
 1. náhradník Ing. Vondrys 
 2. náhradník Ing. Srb 
 3. náhradník Ing. Švehla 
 4. náhradník Ing. Haiser 
 5. náhradník Ing. Blahout 
III. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
1) Uvolněná bytová jednotka č. 011, o velikosti 1+0 v č.p. 482, ul. Dukelská, Strakonice  
Usnesení č. 1438/2012 (52/7a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 011/482 v domě č.p. 482 ul. Dukelská, Strakonice II, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku paní Dagmar Rajtmajerové, Strakonice za  cenu 363.000,-
Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s paní Dagmar Rajtmajerovou, Strakonice, 
jejímž předmětem bude prodej b.j. 011/482 v domě č.p. 482 ul. Dukelská, Strakonice II, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za  cenu 363.000,-Kč. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s paní Dagmar Rajtmajerovou, jejímž předmětem bude prodej b.j. 
011/482 v domě č.p. 482 ul. Dukelská, Strakonice II, včetně  spoluvlastnického  podílu  na společných  
částech  domu  a  pozemku,  za cenu 363.000,- Kč. 
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického podílu       
na společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr v případě, že 
zájemce o koupi bytové jednotky č. 011/482 v domě č.p. 482 ul. Dukelská, Strakonice II, ve vlastnictví 
města Strakonice o to písemně požádá. 
V. Doporučuje ZM  
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
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2) Uvolněná bytová jednotka č. 001, o velikosti 3+1 v č.p. 207, ul. Stavbařů,  Strakonice II 
Usnesení č. 1439/2012 (52/7a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 001/207 v domě č.p. 207 ul. Stavbařů, Strakonice II, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku panu Petru Borovičkovi, Strakonice za  cenu 770.000,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM  
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem Petrem Borovičkou, Strakonice, jejímž 
předmětem bude prodej b.j. 001/207 v domě č.p. 207 ul. Stavbařů, Strakonice II, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku, za  cenu 770.000,-Kč. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s panem Petrem Borovičkou, Strakonice, jejímž předmětem bude 
prodej b.j. 001/207 v domě č.p. 207 ul. Stavbařů, Strakonice II, včetně  spoluvlastnického  podílu  na 
společných  částech  domu  a  pozemku,  za cenu 770.000,- Kč. 
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického podílu  na 
společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr v případě, že zájemce 
o koupi bytové jednotky č. 001/207 v domě č.p. 207 ul. Stavbařů, Strakonice II, ve vlastnictví města 
Strakonice o to písemně požádá. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
3) Uvolněná bytová jednotka č. 004, o velikosti 3+1 v č.p. 207, ul. Stavbařů,  Strakonice II 
Usnesení č. 1440/2012 (52/7a) 
Rada města po projednání 
Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 004/207 v domě č.p. 207 ul. Stavbařů, Strakonice II, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku paní Michaele Staňkové, Strakonice za  cenu 906.050,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s paní Michaelou Staňkovou, Strakonice, jejímž 
předmětem bude prodej b.j. 004/207 v domě č.p. 207 ul. Stavbařů, Strakonice II, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku, za  cenu 906.050,-Kč. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s paní Michaelou Staňkovou, Strakonice, jejímž předmětem bude 
prodej b.j. 004/207 v domě č.p. 207 ul. Stavbařů, Strakonice II, včetně  spoluvlastnického  podílu  na 
společných  částech  domu  a  pozemku,  za cenu 906.050,- Kč. 
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického podílu  na 
společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr v případě, že zájemce 
o koupi bytové jednotky č. 004/207 v domě č.p. 207 ul. Stavbařů, Strakonice II, ve vlastnictví města 
Strakonice o to písemně požádá. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
4) Bytová jednotka č. 007/1226, ul. Spojařů, Strakonice I – 1+1, o výměře 49,50 m2    
Usnesení č. 1441/2012 (52/7a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 007/1226 v domě č.p. 1226 v ul. Spojařů, Strakonice I, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku panu Michalu Schreiberovi, Sedlice za  cenu  680.000,- 
Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem Michalem Schreiberem, Sedlice, jejímž 
předmětem bude prodej b.j. 007/1226 v domě č.p. 1226 ul. Spojařů, Strakonice I, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za  cenu 680.000,-Kč. 
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III. Doporu čuje ZM  
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s panem Michalem Schreiberem, Sedlice, jejímž předmětem bude 
prodej b.j. 007/1226 v domě č.p. 1226 ul. Stavbařů, Strakonice I, včetně  spoluvlastnického  podílu  na 
společných  částech  domu  a  pozemku,  za cenu 680.000,- Kč. 
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr v případě, že zájemce 
o koupi bytové jednotky č. 007/1226 v domě č.p. 1226 ul. Spojařů, Strakonice I, ve vlastnictví města 
Strakonice o to písemně požádá. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 

 
5) Řešení nemovitostí  nutných pro výstavbu „I/22 Strakonice“ (tzv. Severní dopravní půloblouk) - 
Daniela Kotrčová,  Strakonice – žádost o splátkový kalendář 
Usnesení č. 1442/2012 (52/7a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
v  souvislosti  s  uzavřením  kupní smlouvy  na  převod  nemovitostí  v  souladu s   usnesením č. 
159/ZM/2011 ze dne 14.9.2011 souhlasit s úhradou částky ve výši 71.091,- Kč formou splátkového 
kalendáře po dobu 2 let, kdy výše splátky bude činit 3000,- Kč měsíčně bezúročně s možností doplatku 
před uplynutím stanovené doby splácení. Výše poslední splátky bude činit 2.091,- Kč. 
 
6) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč   
Usnesení č. 1443/2012 (52/7a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší                           
než 20.000,- Kč: 
ZŠ Dukelská 166, Strakonice – střed. Školní jídelna: 
- lednice 1 200 l – poř. cena 48.434,- Kč, r.pořízení 1997 
MŠ Lidická, Strakonice: 
- PC sestava – poř. cena 21.917,30 Kč, r.poř. 2002. 
 
1) Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – II. etapa 
Usnesení č. 1444/2012 (52/7b) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – II. etapa“ 
v otevřeném řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.   
II. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena včetně DPH. 
III. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby „Revitalizace sídliště 
Mír, Strakonice – II. etapa“  

IV. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Miloš Haiser 
4. člen Ing. Jan Blahout 
5. člen p. Michal Bezpalec 
6. člen Ing. Ludvík Němejc 
7. člen zástupce Jihočeské hospodářské komory 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
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1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
4. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
5. náhradník p. Jaroslav Houska 
6. náhradník  p. Václav Šrámek 
7. náhradník zástupce Jihočeské hospodářské komory 

hlas poradní: Mgr. Miroslava Nejdlová 
Dále bude přizván zástupce Státního fondu SPŽP ČR. 
V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné zakázky  

 
2)  Jednací řízení bez uveřejnění v souvislosti se stavbou: „Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, 
Strakonice“ 
Usnesení č. 1445/2012 (52/7b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se změnou způsobu otevírání oken na stavbě „Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, Strakonice“. 
II. Souhlasí 
s vypsáním jednacího řízení bez uveřejnění v souvislosti se změnou způsobu otevírání oken na stavbě 
„Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, Strakonice“ . 
III. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
3) Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice 
Usnesení č. 1446/2012 (52/7b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením zadávacího řízení na  provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice pro rok 2012.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na provádění pěstebních činností s firmou: 
Milan Hradecký, Novosedly 145, 387 16 Volenice, výše  nabídkové ceny  je 509.817,- Kč  bez DPH.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
4) Výběrové řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice 
Usnesení č. 1447/2012 (52/7b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením zadávacího řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice pro 
rok 2012.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na provádění těžby a přibližování dřeva s firmou: 
Milan Hradecký, Novosedly, výše nabídkové ceny je 396.795,- Kč bez DPH. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
5) Jan Beran, Pracejovice, Strakonice – zřízení věcného břemena k části pozemku p.č. 1130 v k.ú. 
Pracejovice  
Usnesení č. 1448/2012 (52/7b) 
Rada města po projednání v souvislosti se stavbou „Úpravna vody Pracejovice  - rekonstrukce a 
modernizace prameniště a kalové laguny“ 
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I. Souhlasí 
s uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena k části pozemku p.č. 1130 v k.ú.  
Pracejovice  o  výměře cca 300 m2 a  následně  po  vyhotovení  geometrického   plánu s  uzavřením  
smlouvy o zřízení  věcného  břemena  za  jednorázovou  úhradu ve výši 10.000,-Kč.   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
6) ÚV PRACEJOVICE – REKONSTRUKCE A MODERNIZACE 
Usnesení č. 1449/2012 (52/7b) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zadat nadlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby „´ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ 
v užším řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.   
II. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena včetně DPH. 
III. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby „ÚV Pracejovice – 
rekonstrukce a modernizace“ – svazek č.1 kvalifikační dokumentace. 
IV. Jmenuje 
členy komise pro posuzování žádostí o účast s plnění kvalifikace ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Pavel 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Ludvík Němejc 

náhradníky členů komise pro posuzování žádostí o účast s plnění kvalifikace ve složení: 
 1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
 2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
 3. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
V. Jmenuje 
členy komise pro hodnocení nabídek ve složení 
 1. člen Ing. Pavel Vondrys 

2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Lukáš Srb 
4. člen Ing. Ludvík Němejc 
5. člen – Ing. Pavel Jirka - zástupce společnosti Veřejné zakázky s.r.o. 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
3. náhradník Ing. Ing. Jan Blahout 
4. náhradník Ing. Václav Šrámek 
5. náhradník Mgr. Markéta Štástková - zástupce společnosti Veřejné zakázky s.r.o. 

hlas poradní: Mgr. Miroslava Nejdlová 
Dále bude přizván zástupce Státního fondu Životního prostředí ČR. 
V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné zakázky.  
 
1) Modernizace bytového fondu  
Usnesení č. 1450/2012 (52/7c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s přidělením půjčky panu MUDr. Jiřímu Jiříčkovi, Strakonice ve výši 50.000,-Kč na zateplení 
obvodového pláště včetně oken  v domě č.p. 376 v ul. Českých lesů ve Strakonicích.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem smlouvy o půjčce. 
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10. ZŠ Dukelská - přijetí daru (E.ON ČR, s.r.o.) 
Usnesení č. 1451/2012 (52/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím věcného daru od společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice.   Jedná se o hrací 
sadu v hodnotě 7 089 Kč, s logem E.ON, která je určena na rozvoj výchovy  a prvotního vzdělávání dětí 
v základních školách v oblasti energetiky a ekologie. Sada obsahuje hrací plachtu 3 x 3 m, 4 ks barevných 
kuželek a hrací pěnovou kostku. 
 
11. MěÚSS – přijetí daru (Česká lékárna, a.s.) 
Usnesení č. 1452/2012 (52/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve 
znění pozdějších předpisů od firmy  Česká lékárna,a.s. Palackého 105, 612 00 Brno na nákup zboží pro 
klienty DS Lidická ve výši 2.000,- Kč.  
II. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace.  
 
12. Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 31.1.2012  
Usnesení č. 1453/2012 (52/11) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 31. ledna 2012. 
II. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku Nadačnímu fondu Gaudeamus Gymnázia Cheb ve výši 3.000,-Kč na uspořádání 
21. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií České republiky, která proběhne 22. listopadu 2012. 
III. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy s Nadačním fondem Gaudeamus při Gymnáziu Cheb v předloženém znění. 
IV. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku DDM Strakonice, Na Ohradě 417, Strakonice ve výši Kč  5 000,-  na zajištění 
akcí pořádaných v období leden-červen 2012. 
V. Souhlasí   
s poskytnutím příspěvku Apoštolské církvi, sboru bez hranic Praha, misijní stanici Klub Mana Strakonice, 
Lidická 194, Strakonice ve výši Kč 2 000,- Kč na zajištění sobotního programu akce Národní týden 
manželství na téma Rozumíme si?, který se uskuteční 13. – 19. 2. 2012. 
VI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku Osadnímu výboru Hajská ve výši Kč  2 000,-  na úhradu nákladů spojených 
s pořádáním Dne dětí 2. června 2012.  
VII. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku Občanskému sdružení Strakonická beseda, Velké náměstí 142 na uspořádání 
kulturně výchovné vzdělávací akce za poznáním historie a architektury hlavního města Prahy pro dvě 
třídy základní školy v květnu 2012.  
 
13. Návrh na  změnu jednacího řádu zastupitelstva města Strakonice 
Usnesení č. 1454/2012 (52/13) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit jednací řád zastupitelstva města Strakonice  v předloženém znění.  
 
14. Obecně závazná vyhláška města č. 3/2012 kterou se stanoví školské obvody ZŠ zřizovaných 
městem            
Usnesení č. 1455/2012 (52/14) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM 
souhlasit s předloženým návrhem Obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 3/2012, kterou se stanoví 
školské obvody základních škol zřizovaných městem Strakonice a kterou se ruší Obecně závazná 
vyhláška města Strakonice č. 6/2011 schválená Zastupitelstvem města Strakonice dne 15. prosince 2011. 
15. Projekt „Oprava Brušákovy kaple v Radomyšlské ulici ve Strakonicích – II. etapa“- podání 
žádosti o grant a  spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice    
Usnesení č. 1456/2012 (52/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje Obnova drobné sakrální architektury 
v krajině na projekt „Oprava Brušákovy kaple v Radomyšlské ulici ve Strakonicích – II. etapa“. 
II. Souhlasí  
v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků v potřebné výši 
z rozpočtu města Strakonice na rok 2012 na spolufinancování realizace projektu „Oprava Brušákovy 
kaple v Radomyšlské ulici ve Strakonicích – II. etapa“. 

 
16. Projekt „Rozšíření stávající kapacity MŠ Šumavská, Strakonice“ – spolufinan.  projektu 
z prostředků města        
Usnesení č. 1457/2012 (52/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje – GP Opravy a rekonstrukce 
mateřských škol, výstavba a rekonstrukce zařízení pro děti do tří let věku na projekt „Rozšíření stávající 
kapacity MŠ Šumavská, Strakonice“. 
II. Souhlasí 
v případě získání grantu z výše uvedeného grantového programu s vyčleněním finančních prostředků v 
potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2012 na spolufinancování realizace projektu „Rozšíření 
stávající kapacity MŠ Šumavská, Strakonice“. 
 
17. Integrovaný plán rozvoje města Strakonice        
Usnesení č. 1458/2012 (52/17) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 18. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice ze dne 22. února 2012.  
II. Doporu čuje ZM 
schválit zařazení projektového záměru „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – I. etapa“ do indikativního 
seznamu projektů Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice. 
 
18. Projekt „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – I. etapa“ – schválení realizace a zajištění 
finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
Usnesení č. 1459/2012 (52/18) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – I. etapa“ a předložení žádosti o 
poskytnutí podpory projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny 
„Sídliště MÍR“) do Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí 
v problémových sídlištích, Podporovaná aktivita 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství (celkové 
výdaje projektu – 3.221.616,- Kč). 
II. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Integrovaného operačního programu kofinancování projektu 
„Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – I. etapa“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 15% z celkových 
způsobilých výdajů projektu, tj. 483.242,40 Kč.  
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III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Integrovaného operačního programu předfinancování projektu 
„Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – I. etapa“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 85% z celkových 
způsobilých výdajů projektu, tj. 2.738.373,60 Kč 
 
19. Taneční klub Čtyřlístek – užití znaku města 
Usnesení č. 1460/2012  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s užitím znaku města na diplomy taneční soutěže „Tancem je svět krásnější“, kterou pořádá TK Čtyřlístek 
v MěDK Strakonice 10.3.2012 od 14:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                                                                                                  PhDr. Ivana Říhová  
         starosta         místostarostka 


