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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  68. jednání Rady města Strakonice 
konaného 4. července 2012 v kanceláři starosty 

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

Mgr. Ing. Vondrys – starosta 
PhDr. Říhová – místostarostka 
RM: Mgr. Samec, Mgr. Pavelka, Mgr. Cháberová, Ing. Joza 
Eva Mácková – zapisovatelka  

    
 
Omluveni:   Ing. Pavel – místostarosta 

Ing. Tůma – tajemník 
Mgr. Malotová – PR 

 
Program:  
 
1. Majetkové záležitosti       
     Usnesení č. 1844/2012 – 1851/2012 
2. Český rybářský svaz MO Strakonice – užití znaku     

    Usnesení č. 1852/2012 
3. MěKS -  čerpání finančních prostředků z investičního fondu MěKS Strakonice               

    Usnesení č. 1853/2012 
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68. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:35 hodin v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a 
odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
1. Majetkové záležitosti  
Projednání těchto bodů se zúčastnila Ing. Narovcová 
1) Zjednodušené podlimitní řízení v souvislosti s dodavatelem stavby „Stavební úpravy 
veřejného prostranství a osazení prodejních objektů, ulice U Svaté Markéty, Strakonice - 1. 
část“ 
Usnesení č. 1844/2012 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením otevřeného výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby: „Stavební úpravy veřejného 
prostranství a osazení prodejních objektů, ulice U Svaté Markéty, Strakonice – 1. část“. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána společností Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 
Klatovy za celkovou cenu díla 2.163.673,- Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu díla včetně DPH 
2.596.408,- Kč, termín plnění do 15.8.2012. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy na 
dodávku díla „Stavební úpravy veřejného prostranství a osazení prodejních objektů, ulice       U 
Svaté Markéty, Strakonice – 1. část“ za cenu 2.163.673,- Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu 
včetně DPH 2.596.408,- Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

2) Pronájem pozemku v lokalitě pod Hvězdou v době konání Václavské poutě  – pronájem 
pozemku – připomínkování NS 
Usnesení č. 1845/2012 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  částečnou revokací usnesení RM číslo 1635/2012 ze dne 25. dubna 2012, týkající se ceny 
nájmu s tím, že souhlasí s  pronájmem části pozemku p.č. 97/1  v k.ú. Strakonice, se stavbou – 
zpevněná plocha ze zámkové dlažby, o výměře cca 950 m2, za nabídkovou cenu 45.000,- Kč 
panu Janu Štaubertovi, , za účelem umístění prodejních stánků a provozování stánkového prodeje 
v  době  konání Václavské poutě ve Strakonicích,  tj. od středy 19.  září 2012 do pondělí 1. října 
2012.   
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

3) Žádost o povolení uložit  kabelové vedení NN s uzemněním  do pozemků v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 1272/20 a p.č. dle KN 574/6 vše  v k.ú.  Strakonice 
v souvislosti se stavbou  „Strakonice, Sv. Čecha – p.č. 557/10 - kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katov ická 175,  
386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1846/2012 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s uložením kabelového vedení NN s uzemněním do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 1272/20 a p.č. dle KN 574/6 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou  „Strakonice, Sv. 
Čecha – p.č. 557/10 - kNN“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení 
energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1272/20 a               
p.č.  dle KN 574/6 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou  „Strakonice, Sv. Čecha – p.č. 
557/10 - kNN“ . 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení                    
do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1272/20 a p.č. dle KN 574/6 vše v k.ú. 
Strakonice v souvislosti se stavbou  „Strakonice, Sv. Čecha – p.č. 557/10 - kNN“,                      
dle sazebníku. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

4) Žádost o povolení uložit  kabelové vedení NN s uzemněním  do pozemku v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 63/3 v k.ú.  Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou  
„Strakonice – Chmelenského p.č. 64/10 - kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1847/2012 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením  kabelového vedení NN s uzemněním do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 63/3 v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Chmelenského p.č. 
64/10 - kNN“  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení 
energetického zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 63/3 v k.ú. Přední 
Ptákovice v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Chmelenského p.č. 64/10 - kNN“.  
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 63/3 v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti  se stavbou  
„Strakonice – Chmelenského p.č. 64/10 - kNN“, dle sazebníku.  
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

5) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 1371/112, p.č. dle KN 1371/81 a p.č. dle KN st. 4251 vše v k.ú. 
Strakonice  v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Napojení pozemků 
p.č. dle KN 358/3 a 359/5 v k.ú. Strakonice na kanalizační a vodovodní přípojku  a přípojku 
elektro“. 
Žadatel:  Ladislav a Monika Šedinovi 
Usnesení č. 1848/2012 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uložením kanalizační a vodovodní přípojky a  přípojky elektro do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN st. 4251, p.č. dle KN 1371/81 a p.č. dle KN 1371/112 vše v k.ú. 
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Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Napojení pozemků p.č. dle 
KN 358/3 a 359/5 v k.ú. Strakonice na kanalizační a vodovodní přípojku  a přípojku elektro“. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

6)  Žádost o povolení sjezdu  
Žadatel: Ivana a Roman Kačírkovi 
Usnesení č. 1849/2012 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Ptákovická na pozemku ve vlastnictví města p.č KN 
320/1 na pozemek ve vlastnictví žadatele p.č. dle KN 320/107 vše v k.ú. Přední Ptákovice. 
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). 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

7) ZŠ Strakonice, Dukelská 166 
Usnesení č. 1850/2012 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí, 
že realizaci výběrového řízení, jehož předmětem je výběr dodavatele na provedení důkladného 
vyčištění, si plně zajišťuje ZŠ Strakonice, Dukelská 166, příspěvková organizace. Ředitel ZŠ 
Strakonice, Dukelská 166, je rovněž oprávněn k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 
II. Jmenuje 
PhDr. Ivanu Říhovou jako zástupce města Strakonice do komise pro otevírání a hodnocení 
nabídek na výběr dodavatele pro provedení důkladného úklidu ZŠ Strakonice, Dukelská 166 
Náhradníkem je jmenován Ing. Pavel Pavel.                                                                                
III. Souhlasí 
s použitím rezervního fondu ZŠ Strakonice, Dukelská 166 ve výši 200 tis. Kč na vyčištění 
objektu základní školy. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

8) Žádost pana Karla Krejčíka 
Usnesení č. 1851/2012 (68/1) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s umístěním markýz nad výlohami na objektu OD Maják – č.p. 141 na Velkém náměstí ve 
Strakonicích, jehož nájemcem je pan Karel Krejčík. Markýzy budou uchyceny na rámy výloh, 
nebude proveden zásah do fasády domu, v případě nutnosti budou markýzy snadno 
demontovatelné. Uvedená úprava bude provedena na náklady nájemce, po skončení nájemního 
vztahu bude předmět nájmu uveden do původního stavu, pokud se nájemce s pronajímatelem 
nedohodnou jinak.  
 
2. Český rybářský svaz MO Strakonice – užití znaku  
Usnesení č. 1852/2012 (68/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s užitím znaku města Strakonice v propagačních materiálech (propozice, bodovací průkazy a 
výsledkovou listinu) Českému rybářskému svazu MO Strakonice při pořádání Mistrovství ČR 
v muškaření ve dnech od 7.9. – 9.9. 2012. 
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HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

3. MěKS -  čerpání finančních prostředků z investičního fondu MěKS Strakonice 
Usnesení č. 1853/2012 (68/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
- s čerpáním částky max. do 250.000,- Kč včetně DPH z investičního fondu MěKS Strakonice. 
- souhlasí se zadáním zakázky 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

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


