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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  55. jednání Rady města Strakonice 
konaného 21. března 2012 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:     6 členů RM 

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

   Ing. Tůma – tajemník  
 
Omluveni:  Mgr. Cháberová – členka RM  

Mgr. Malotová – PR 

Program:    
1. TS:    A/Rekonstrukce bytové jednotky v čp. 1255, ul.Obránců míru, Strakonice 
              Usnesení č. 1489/2012 

 B/Bytové záležitosti 
                               Usnesení č. 1490/2012 – 1491/2012 
  2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD 

    Usnesení č. 1492/2012 
B/ Souhlas s přijetím daru 

    Usnesení č. 1493/2012 
  3. Povolení výjimky z OZV města 9/2006 
                          Usnesení č. 1494/2012 
  4. Personální záležitosti – prodloužení zastupování vedoucí odboru vnitřních věcí 

    Usnesení č. 1495/2012 
  5. Rozpočtová  opatření  č.  7  –  12 
                          Usnesení č. 1496/2012 
  6. Majetkové záležitosti 
                          Usnesení č. 1497/2012 – 1513/2012 
  7. Přidělení bytu v DPS 

    Usnesení č. 1514/2012 
  8. Pozvání delegací partnerských měst – 20. MDF 
                          Usnesení č. 1515/2012 
  9. Podpora vzdělávacího programu pro rozvoj profesních kompetencí u strážníků MP a sociál. odboru   
                          Usnesení č. 1516/2012 
10. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku (malého rozsahu) dle zákona č. 137/2006 Sb., o  
      veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na grafickou úpravu, sazbu a tisk Zpravodaje   
      města Strakonice      
                                Usnesení č. 1517/2012 
11. HC Strakonice – žádost o finanční příspěvek na akci „Galavečer ledního hokeje“ 
                          Usnesení č. 1518/2012 
12. TJ Sokol Strakonice  
                          Usnesení č. 1519/2012 
13. SDH - poskytnutí finančního transferu (RO č. 14) 
                                 Usnesení č. 1520/2012 
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Zahájení:  
55. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:30 hodin v kanceláři 
starosty po skončení jednání ZM. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. TS:     
A/Rekonstrukce bytové jednotky v čp. 1255, ul.Obránců míru, Strakonice 
Usnesení č. 1489/2012 (55/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s realizací akce: rekonstrukce bytové jednotky určené k pronájmu. Maximální částka na tuto akci bude 
činit do 135.000 Kč, včetně DPH. Tato částka bude hrazena z rozpočtu na údržbu a opravy bytového 
fondu. 

 
B/Bytové záležitosti 
1. Prodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá (Strnad Martin) 
Usnesení č. 1490/2012 (55/3) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
prodloužit nájemní smlouvu na byt – nájem doba určitá Strnad Martin , Strakonice, č.b. 03 o velikosti 2+1 
s příslušenstvím, I. kategorie, v 1. podlaží domu do 30.9.2012. Bude-li nájemce řádně plnit podmínky 
smlouvy, tato se automaticky prodlužuje o půl roku. 
 
2.Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá (Blahout Ladislav) 
Usnesení č. 1491/2012 (55/3) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.3.2012 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Blahout Ladislav, Strakonice, č.b. 01 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, I. kategorie, ve 
2. podlaží domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy nebo 
nevyklizení bytu tj. do 31.3.2012, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu Okresnímu 
soudu ve Strakonicích. 
 
2. MěÚSS:  
A/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 1492/2012 (55/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Jana Bledého,  paní Růženy Džudžové, paní Ireny 
Kovacsové, pana Karla Kastingera, paní Věry Landsingerové na dobu určitou od 1.4.2012 do 
31.5.2012. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na dobu určitou 
od 1.4.2012 do 31.5.2012. 
III. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
B/ Souhlas s přijetím daru 
Usnesení č. 1493/2012 (55/6) 
Rada města po projednání 



 3 

I. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve 
znění pozdějších předpisů od pana MUDr. Jana Hlada, Sedlice pro uživatele Domova se zvláštním 
režimem Rybniční 1282  novou televizi  zn. Samsung  v ceně  8.500,- Kč.  
II. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace. 
   
3. Povolení výjimky z OZV města 9/2006 
Usnesení č. 1494/2012 (55/4) 
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 
od 1. dubna 2012 do 31. března 2013 – reprodukovaná hudba – Disco Hvězda – Mlýnská 1081, 386 
01 Strakonice, pořádá Libor Kuba, 386 01 Strakonice – pravidelně ve dnech pátek, sobota a mimořádně 
(svátky, prázdniny, apod.) od 22:00 do 05:00 následujícího dne. 
 
4. Personální záležitosti – prodloužení zastupování vedoucí odboru vnitřních věcí 
Usnesení č. 1495/2012 (55/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost  Mgr. Martiny Kotrchové o  poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy  v období od 
31.12.2012 do  31.8.2013. 
II. Souhlasí   
s prodloužením  doby, po níž je jmenována vedoucí odboru vnitřních věcí MěU Strakonice JUDr. Eva 
Dlouhá, na období poskytnutého pracovního volna bez náhrady mzdy Mgr. Kotrchové , tj. od 31.12.2012 
do 31.8.2013. 
III. Ukládá 
tajemníkovi MěÚ  učinit příslušné pracovně právní kroky spojené s rozhodnutím Rady města . 
 
5. Rozpočtová  opatření  č.  7  –  12 
Usnesení č. 1496/2012 (55/8) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 7  ve výši  104 440,- Kč  
Dotace JčK pro ZŠ Povážská, Strakonice na projekt „Rovné příležitosti pro každého, šance pro všechny“. 
RO  č. 8  ve výši  10 000,- Kč  
Neinvestiční grant z JčK pro Šmidingerovu knihovnu, Strakonice na realizaci projektu „V knihovně nás 
mají rádi“. 
RO  č. 9  ve výši   20 000,- Kč 
Neinvestiční grant z JčK pro ZŠ Dukelská, Strakonice na realizaci projektu „Atletika a zdraví ruku v 
ruce“. 
RO  č. 10  ve výši  35 000,- Kč  
Neinvestiční grant z JčK pro STARZ, Strakonice na realizaci projektu „Konstrukce pro basketbal 
pojízdná, exteriér, sklopná, vysazení 2 m“. 
RO  č. 11  ve výši  20 000,- Kč  
Investiční grant z JčK pro ZŠ Jiřího z Poděbrad, Strakonice na realizaci projektu „Rozvoj činnosti 
zájmového kroužku“. 
RO  č. 12  ve výši  177 000,- Kč  
Zvýšení finančních prostředků kanceláře tajemníka na položce poštovné v souvislosti s povinnou 
výměnou frankovacího stroje. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy zaslanými na účet města ve 
výši nedočerpaného kreditu frankovacího stroje z roku 2011. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 7 - 12  provést. 
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6. Majetkové záležitosti 
 
1) „ZŠ Povážská, Strakonice“ – dodatek č. 6 
Usnesení č. 1497/2012 (55/9b) 
Rada města po projednání  v souvislosti s realizací stavby  „ZŠ  Povážská  Strakonice“   
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo mezi městem Strakonice a sdružením  Porr (Česko) a.s., 
JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., PROTOM Strakonice s.r.o., PRIMA, akciová 
společnost, jehož předmětem je úprava  čl. XI. – bankovní garance a čl. XVII. – smluvní pokuty, dle 
přílohy č. 1. 
II. Pověřuje  
starostu  města podpisem  dodatku č. 6  ke  smlouvě.  
 
1) Vyhlášení záměru na pronájem pozemku  
Usnesení č. 1498/2012 (55/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku  p.č. 726/17 v k.ú. Nové Strakonice  o výměře  cca 135 
m2, s minimální výší nájemného 10.000,- Kč měsíčně + DPH a  s jednoměsíční výpovědní lhůtou.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, to je do doby, než dojde k zahájení dostavby 
obchodního domu Maxim budoucím kupujícím.  
HLASOVÁNO: pro 6- schváleno  

 
2) Vladimír Havlík, Strakonice – žádost o snížení nájemného  
Usnesení č. 1499/2012 (55/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku číslo 3 k nájemní smlouvě číslo 01 – 131, ze dne 1.6.2001, uzavřené mezi městem 
Strakonice a panem Vladimírem Havlíkem, Strakonice, jehož předmětem bude snížení ceny nájmu o 20% 
na období jednoho roku, tj. od 1.4.2012 do 31.3.2013. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
3) Dodatek k nájemní smlouvě – ukončení pronájmu pozemku dohodou 
Usnesení č. 1500/2012 (55/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením pronájmu pozemku p.č. 905/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic dohodou, nejpozději k 31. říjnu 
2012, se společností Agrokat s.r.o. Katovice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
4) Žádost p. Jaroslava Doubka, bytem Strakonice  
Usnesení č. 1501/2012 (55/9) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 77-777 ze dne  28.1.2005 uzavřené mezi městem 
Strakonice a panem Jaroslavem Doubkem, Strakonice, jehož předmětem by bylo snížení nájemného 
z pronajatých nebytových prostorů restaurace Palermo, bufetu  a ubytovny  na zimním stadionu,  Na 
Křemelce 512  ve Strakonicích.  
 
5) Společnost REMA TURBO, spol. s r.o., Za pilou 1235, Strakonice zastoupená Ing. Petrem 
Kohoutem - částečná revokace usnesení Rady města Strakonice č. 4423/2010 ze dne 2.6.2010  
Usnesení č. 1502/2012 (55/9) 
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Rada města po projednání 
I. Částečně revokuje  
usnesení Rady města Strakonice č. 4423/2010, ze dne 02.06.2010,  přičemž revokace se týká:  

- souhlasu s pronájmem části pozemku, p.č. 844/4 v k.ú. Strakonice o výměře cca 0,6m2, za cenu 
5.000,Kč/rok + DPH, za účelem umístění jednostranného reklamního poutače 

- podmínky písemného souhlasu architekta města Strakonice, stavebního úřadu MěÚ Strakonice, 
odboru dopravy MěÚ Strakonice a Policie ČR. 

 
6) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 137/2006 Sb. na 
realizaci akce „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice II. etapa - fontána“ 
Usnesení č. 1503/2012 (55/9) 
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 realizaci stavby akce: „Rekonstrukce Velkého 
náměstí, Strakonice II. etapa - fontána“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům 
a za podmínky zajištění finančních prostředků z rozpočtu Města: 

1. VKS stavební s.r.o., Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice 
2. EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1 
3. Jan Kuneš, Šlikova 20, 169 00 Praha 6 
4. Česká žula s.r.o., Volyňská 39, 386 01 Strakonice 

včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice s možností přihlášení dalších uchazečů. 
II. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Pavel 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Václav Šrámek 
4. člen Ing. Jan Blahout 
5.   člen  Ing. Oldřich Švehla 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník Mgr. Ivana Parkosová 
4. náhradník Michal Bezpalec 
5. náhradník Jaroslav Houska 

III. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání nabídky. 
 
7)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace v Předních Ptákovicích  
Žadatel: MUDr. Ilonka Pile čková, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1504/2012 (55/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s povolením sjezdu z místní komunikace na pozemku p.č KN 589/1 v k.ú. Přední Ptákovice v majetku 
města Strakonice, na pozemky žadatele p.č. dle KN 16 a p.č. dle KN 589/12 vše v k.ú. Přední Ptákovice. 
Sjezd bude proveden z důvodu uvažované výstavby garáže na pozemku p.č. dle KN 589/12 v k.ú. Přední 
Ptákovice.    
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských sítí.  
Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí o povolení sjezdu příslušným silničním správním úřadem (MěÚ 
Strakonice, odbor dopravy) ani povolení k provedení sjezdu (MěÚ Strakonice, stavební úřad). 
HLASOVÁNO: pro 6– schváleno 

 
 



 6 

8) Žádost o povolení změny umístění stávajícího sjezdu z místní komunikace Kopretinová  
Žadatel: Petr Kub, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1505/2012 (55/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s povolením změny umístění sjezdu z místní komunikace Kopretinová na pozemku p.č KN 360/1 v k.ú. 
Strakonice v majetku města Strakonice, na pozemek žadatele p.č. dle KN 360/65 v k.ú. Strakonice. Sjezd 
bude proveden z důvodu uvažované výstavby rodinného domu s garáží na pozemku p.č. dle KN 360/65 
v k.ú. Strakonice.    
Z důvodu probíhajících záruk na provedených pracích v rámci stavby „ZTV lokalita Za Stínadly, 
Strakonice“ poskytne provádějící firma záruku v min délce 60 měsíců   na zachování kvality zpevněných 
ploch vybudovaných v rámci stavby „ZTV lokalita Za Stínadly, Strakonice. 
Souhlas je podmíněn zrušením stávajícího sjezdu (vyrovnání silničních obrub, předláždění).  Inženýrské 
sítě v místě nového sjezdu budou uloženy do chrániček. 
Souhlas je dále podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských 
sítí. Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí o povolení sjezdu příslušným silničním správním úřadem 
(MěÚ Strakonice, odbor dopravy) ani povolení k provedení sjezdu (MěÚ Strakonice, stavební úřad). 
 
9) Žádost o povolení přejezdu pozemků v majetku města Strakonice z komunikace Radomyšlská  
Žadatel: Jiří Beneš, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 1506/2012 (55/9) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s povolením přejezdu pozemků p.č. dle KN 629/2 a p.č. dle KN 629/4 v majetku města Strakonice z  
komunikace Radomyšlská p.č. dle KN 1281/2 v majetku Jihočeského kraje na pozemek p.č. dle KN 
624/24 vše v k.ú. Strakonice  z důvodu rozporu s návrhem regulačního plánu a vydaným územním 
rozhodnutím na akci: „I/22 Strakonice“ (Severní dopravní půloblouk). 
 
10)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Na Hrázi  
Žadatel: Václav Bublík a Mgr. Lada Bublíková, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1507/2012 (55/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s povolením sjezdu z místní komunikace Na Hrázi na pozemku p.č KN 1332/1 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic v majetku města Strakonice, na pozemek žadatele p.č. dle KN 1107/58 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic. Sjezd bude proveden z důvodu uvažované výstavby garáže na pozemku p.č. dle KN 1107/58 
v k.ú. Dražejov u Strakonic.   
Souhlas je podmíněn uzavřením kupní smlouvy k části pozemku p.č. dle KN 1107/58 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic zastavěné komunikací v ulici Na Hrázi o výměře 29 m2 a uzavřením budoucí kupní smlouvy 
k části pozemku p.č. dle KN 1107/58 v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře 28 m2 pro vybudování 
chodníku. Kupní smlouvy budou uzavřeny v souladu s usnesením ZM č.247/ZM/2000 a č.248/ZM/2000. 
Souhlas je dále podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských 
sítí.  
Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí o povolení sjezdu příslušným silničním správním úřadem (MěÚ 
Strakonice, odbor dopravy) ani povolení k provedení sjezdu (MěÚ Strakonice, stavební úřad). 
 
1) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se službou „Strakonický hrad – sanace podzemních 
prostor“  
Usnesení č. 1508/2012 (55/9a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 v souvislosti se službou: „Strakonický hrad – sanace podzemních prostor“ se 
„Sdružením ZNAKON, PURUM a KAPEX – Sanace Strakonického podhradí“, vedoucím účastníkem 
sdružení je společnost ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice. Předmětem dodatku je 
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upřesnění termínu plnění díla, záruky za dílo v délce    150-ti měsíců, bankovní záruky po dobu realizace 
díla ve výši 20 % ceny díla a dále bankovní záruky v záruční době ve výši 10 % ceny díla. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1. 
 
2) Žádost o povolení uložit  kabelové vedení NN s uzemněním  do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 491/1 a p.č. dle KN 491/4 vše  v k.ú.  Nové Strakonice v souvislosti se stavbou  
„Strakonice – Na Dubovci – kabel NN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Kato vická 175,   386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1509/2012 (55/9a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uložením  kabelového vedení NN s uzemněním do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN  
491/1 a 491/4 vše v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Na Dubovci – kabel  
NN“.  
 
3) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou  „Přeložka 
telefonních kabelů Dražejov, ul. Na Hrázi č. parc. 119“ – doplnění pozemku p.č. dle KN 120/2 v k.ú. 
Střela.  
Žadatel: Mgr. Vladimír Babka, B řezová 298, Dražejov, 386 01 Strakonice 
Zastoupena: TAPAS s.r.o., Dušan Kubeš, Katovická 175, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 1510/2012 (55/9a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti se stavbou „Přeložka telefonních kabelů Dražejov, ul. Na Hrázi č. parc. 119“ s doplněním 
usnesení  RM č. 2755/2009 ze dne 21.1.2009  o pozemek v majetku města Strakonice p.č. dle KN 120/2 
v k.ú. Střela. 
 
4) Žádost o povolení umístění 2 ks trubek HDPE pro optické kabelové trasy  do pozemku v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 1701 v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou „Připojení společnosti 
DUDÁK – M ěšťanský pivovar Strakonice, a.s.  HDPE trubky pro optické kabelové trasy “.   
Žadatel:  DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., Podskalská 324, 386 01 Strakonice  
V zastoupení:  VYDIS s.r.o., 5. května 16, 252 41 Dolní Břežany  
Usnesení č. 1511/2012 (55/9a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením 2 ks trubek HDPE pro optické kabelové trasy do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 1701 v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou „Připojení společnosti DUDÁK – Měšťanský pivovar 
Strakonice, a.s.  HDPE trubky pro optické kabelové trasy “.   
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení, provozování, 
údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1701 v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou  „Připojení společnosti DUDÁK – 
Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.  HDPE trubky pro optické kabelové trasy “. Věcné břemeno bude 
zřízeno úplatně a to za jednorázovou úplatu dle sazebníku. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení, provozování, údržby a oprav podzemního 
vedení veřejné komunikační sítě a zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1701 
v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou  „Připojení společnosti DUDÁK – Měšťanský pivovar 
Strakonice, a.s.  HDPE trubky pro optické kabelové trasy “ Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a to za 
jednorázovou úplatu dle sazebníku. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
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5) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 598/1 v k.ú. Střela v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: 
„Stavební úpravy RD č.p. 25 na parcele č. st.23 v k.ú. Střela“. 
Žadatel:  Radek Částka, Střela 31, 386 01 Strakonice. 
V zastoupení: Ing. Karel Bernas, 387 11 Katovice. 
Usnesení č. 1512/2012 (55/9a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační  přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 598/1 v k.ú. Střela  
v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Stavební úpravy RD č.p. 25 na parcele č. st.23 
v k.ú. Střela“, dle sazebníku. Souhlas je podmíněn uzavřením směnné smlouvy, která se týká pozemků 
pro výstavbu cyklostezky Dražejov – Katovice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 
6) ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace 
Usnesení č. 1513/2012 (55/9a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla   
zadat podlimitní veřejnou zakázku na služby: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – technický 
dozor investora a koordinátor BOZP“ dle § 21 odst. 1 písm. f) – zjednodušené podlimitní řízení zákona č. 
137/2006 Sb. Jediným hodnotícím kritériem je celková výše nabídkové ceny, přičemž nabídková cena 
bude rozdělena do dvou položek a to cena za úpravnu vod a dále cena za jímiště. 
II. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na služby: „ÚV Pracejovice   – 
rekonstrukce a modernizace – technický dozor investora“ 
III. Rozhodla 
zaslat výzvu, resp. zadávací dokumentaci k podání nabídky níže uvedeným subjektům 
1. Garnests Consulting a.s, Ing.Vondráček, Československých Legií 445/4, 415 10 Teplice 
2. AP INVESTING s r.o, Ing. Stanislav Jelínek, Palackého tř. 12, 612 00 Brno 
3. Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. Národní 984/15, Praha 1 
4. Ing. Pavel Lamoš, Malešice 18, 375 01 Týn nad Vltavou 
5. Josef Šimák, Černohorská 575, 383 01, Prachatice - Prachatice II  
IV. Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení : 

1. člen  Ing. Pavel Vondrys  
2. člen  Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Lukáš Srb 
4. člen Ing. Jan Blahout 
5. člen Ing. Ludvík Němejc 

náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek : 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
3. náhradník Ing. Miloš Haiser 
4. náhradník p. Houska 
5. náhradník p. Šrámek 

hlas poradní: Mgr. Nejdlová 
Dále bude přizván zástupce Státního fondu SFŽP ČR. 
V. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
7. Přidělení bytu v DPS 
Usnesení č. 1514/2012 (55/10) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
s přidělením bytu o velikosti 1+0, číslo 022 v Domě s pečovatelskou službou, Jezerní 1281, Strakonice 
paní Jozefíně Novákové, bytem Zahradní 876, Strakonice 
III. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválené usnesení 
 
8. Pozvání delegací partnerských měst – 20. MDF 
Usnesení č. 1515/2012 (55/11) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s pozváním 4 členných delegací z partnerských měst Bad Salzungen (SRN), Lengnau (Švýcarsko) a 
oblasti Calderdale (Velká Británie) do Strakonic u příležitosti konání 20. Mezinárodního dudáckého 
festivalu ve dnech 23. – 26. srpna 2012. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit pobyt delegací včetně programu. 
 
9. Podpora vzdělávacího programu pro rozvoj profesních kompetencí u strážníků MP a sociál. 
odboru   
Usnesení č. 1516/2012 (55/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s partnerstvím města Strakonice na projektu Podpora vzdělávacího programu pro rozvoj profesních 
kompetencí u strážníků městské policie a sociálního odboru ve Strakonicích. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o partnerství města Strakonice na projektu. 
 
10. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku (malého rozsahu) dle zákona č. 137/2006 Sb., o  
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na grafickou úpravu, sazbu a tisk Zpravodaje   
města Strakonice      
Usnesení č. 1517/2012 (55/13) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky (malého rozsahu) dle zákona  
č. 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 grafickou úpravu, sazbu a tisk 
Zpravodaje města Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném  
ve výzvě těmto dodavatelům: 

1.   Blatenská tiskárna, s. r. o., Nad Vdovečkem 1123, 388 01 Blatná, IČ: 48201782 
2. Dragon Press, s. r. o., Dukelská 228, 339 01 Klatovy, IČ: 18237401 
3.   Irena Kadečková, Heydukova 315, 386 01 Strakonice, IČ: 67153151  
4. POLYGRAPH INTERNATIONAL, tiskárna, spol. s r. o., Sadová 66, 388 01 Blatná,  
       IČ: 47252421 
5. Petr Kolář, Trhová 106, 341 01 Horažďovice, IČ: 65014081 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na grafickou úpravu, sazbu a tisk Zpravodaje města 
Strakonice.  
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 

1. PhDr. Ivana Říhová   
2. Mgr. Ivana Parkosová 
3. Ing. Libuše Řeřábková   
4. Mgr. Irena Malotová  
5. Bc. Lucie Šnajdrová 
6.   Ing. Vladimír Vácha 
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náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Ing. Pavel Pavel  
2. Mgr. Marie Kotlíková 
3. Mgr. Marie Kutheilová 
4. Ing. Jan Tůma 
5. Bc. Eva Janochová 

IV. Ukládá 
vedoucí odboru školství a cestovního ruchu zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
11. HC Strakonice – žádost o finanční příspěvek na akci „Galavečer ledního hokeje“ 
Usnesení č. 1518/2012 (55/13) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku na pronájem sálu v MěDK na akci „Galavečer ledního hokeje“, který 
se koná 14.4.2012. 
                         
12. TJ Sokol Strakonice 
Usnesení č. 1519/2012 (55/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením Záštity starosty města Strakonice nad uspořádáním župního přeboru Sokolské župy 
Jihočeského žactva, dorostu a dospělých v lehké atletice (5.5.2012) a bezplatným zapůjčením atletického 
stadionu Na Sídlišti pro tento účel. 
 
13. SDH Strakonice I - poskytnutí finančního transferu (RO č. 14) 
Usnesení č. 1520/2012  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního transferu ve výši 50.000,- Kč SDH Strakonice I na činnost (vyklizení objektu 
MŠ Šumavská). Bude kryto z odvodu příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele z nedočerpaných 
účelových prostředků (RO č. 14). 
  
 
   
 
 
 
 
 
                       
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                                                                                                    Ing. Pavel Pavel  
         starosta         místostarosta 


