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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  66. jednání Rady města Strakonice 

konaného 20. června 2012 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     4 členů RM 
Ing. Pavel – místostarosta  
členové  RM: Mgr. Samec, Mgr. Pavelka, Mgr. Cháberová 
Ing. Tůma – tajemník 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka  

   Mgr. Malotová – PR 
 
Omluveni:   Mgr. Ing. Vondrys – starosta 

PhDr. Říhová – místostarostka 
Ing. Joza – člen RM 

 
Program:  
   
1. Majetkové záležitosti 

         Usnesení č. 1796/2012 – 1799/2012 
2. Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu,  na realizaci akce:  
  „Sadovnické úpravy ZŠ Povážská, Strakonice“ 

    Usnesení č. 1800/2012  
3. Provozování konzultačního místa Ministerstva vnitra, oddělení dozoru České Budějovice ve 
Strakonicích. 

    Usnesení č. 1801/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
66. jednání Rady města Strakonice zahájil pan místostarosta Ing. Pavel Pavel v 15:35 hodin v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a 
odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Majetkové záležitosti 
 
1) Výpověď nájemní smlouvy  
Usnesení č. 1796/2012 (66/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vypovězením nájemní smlouvy  č. 97-002 uzavřené dne 1.4.1997 mezi městem Strakonice    a panem 
Miroslavem Špánem, Nebřehovice, jejímž předmětemje pronájem nebytových prostorů a pozemků 
v areálu bývalé ZŠ Na Podsrpu s tím, že výpověďní  lhůta je 3-měsíční a začíná běžet první den 
následujícího měsíce po doručení výpovědi.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné  výpovědi.  
 
2)  Žádost o povolení sjezdu v lokalitě Jezárky 
Žadatel: Marcela a Miloslav Vrbovi, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1797/2012 (66/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s povolením sjezdu z místní komunikace Labutí na pozemku p.č KN 1371/131 přes pozemek p.č. dle KN 
1371/146 na pozemek p.č. dle KN 1371/102 vše v k.ú. Strakonice. Souhlas je podmíněn doložením 
souhlasného stanoviska  policie a souhlasného vyjádření 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). 
 
3) Sadovnické úpravy ZŠ Povážská - zrušení smlouvy o dílo dohodou  
 Usnesení č. 1798/2012 (66/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o zrušení smlouvy o dílo č. ev. 04-483 uzavřené dne 10.8.2004 mezi městem 
Strakonice jako objednatelem a Ing. Jiřím Hájkem – ZAKLÁDÁNÍ ZAHRAD, IČ 67149821, Olešná 82, 
398 43 Bernatice u Milevska jako zhotovitelem. Předmětem výše uvedené smlouvy o dílo byla komplexní 
realizace sadovnických úprav ZŠ Povážská, včetně kruhové křižovatky, přidružených ploch, arboreta, 
vybavení pěstebního skleníku a vybavení ručním a strojním nářadím pro údržbu sadových úprav.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody o zrušení smlouvy o dílo. 
 
4) Paní Danuše Slezáková,  Blatná 388 01 – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
Usnesení č. 1799/2012 (66/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy ze dne 2.5.2012, uzavřené mezi městem Strakonice a paní Danuší 
Slezákovou, Blatná 388 01, dnen 2.5.2012 , dohodou k 22.6.2012. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku.  
 
2. Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu,  na realizaci akce:  
  „Sadovnické úpravy ZŠ Povážská, Strakonice“ 
Usnesení č. 1800/2012 (66/2) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  v platném znění v souladu s 
Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice  na realizaci akce: „Sadovnické 
úpravy ZŠ Povážská, Strakonice“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. Ing. Jiří Hájek - Zakládání zahrad, Olešná 82, 398 43 Bernartice,         IČ: 67149821 
2. Petunia, s.r.o. Mixova 233, 261 01 Příbram,                                            IČ: 25735641 
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3.  Ing. Václav Šmejkal Park+, Štěpána Dvořáka 543, 399 01 Milevsko,   IČ: 15800318  
II. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Pavel    
2.   člen Ing. Jaroslav Brůžek 
3. člen  Ing. Ondřej Feit 
4. člen  Ing. Anna Sekyrová  
5.   člen  Jaroslav Houska 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník  PhDr. Ivana Říhová  
2. náhradník  Ing. Lucie Klimešová 
3. náhradník  Ing. Miroslav Šobr 
4. náhradník  Mgr. Miroslava Nejdlová 
5. náhradník  Ing. Lukáš Srb 

III. Ukládá 
vedoucímu odboru životního prostředí zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
3. Provozování konzultačního místa Ministerstva vnitra, oddělení dozoru České Budějovice ve 
Strakonicích. 
Usnesení č. 1801/2012 (66/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezúplatným užíváním nebytového prostoru – kanceláře č. 6225  ve  2. podlaží Městského úřadu 
Strakonice,  Na Stráži 270, Ministerstvem vnitra ČR, oddělení dozoru České Budějovice za účelem 
provozování konzultačního místa sloužícího k metodické pomoci obcím Strakonicka při zabezpečování 
právních úkonů prováděných jejich samosprávnými orgány za následujících podmínek : 
- kancelář bude využívána každé 2. a 4. úterý v měsíci v době od 08.00 do 15.hod.; 
- klíče od kanceláře budou vydávány pracovníky živnostenského úřadu (p.Vadlejchová, p. 

Obstová); 
- vybavení : kancelářský nábytek, připojení na Internet 

Tento souhlas je vydáván na dobu neurčitou s účinností od 1.7. 2012 a je možné jej bez udání důvodu 
vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta začíná běžet první den měsíce následujícího po 
podání výpovědi žadateli, vedoucímu oddělení dozoru a kontroly v Českých Budějovicích. 
 
 
 
 
 
 
 
         
Ing. Pavel Pavel                                         Mgr. Jaroslava Cháberová 
   místostarosta     členka RM 


