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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  69. jednání Rady města Strakonice 

konaného 11.  července 2012 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     7 členů RM 
Mgr. Ing. Vondrys – starosta 
PhDr. Říhová – místostarostka 
Ing. Pavel – místostarosta  
RM: Mgr. Samec, Mgr. Pavelka, Mgr. Cháberová, Ing. Joza 
Ing. Tůma – tajemník  
Eva Mácková – zapisovatelka  

   Mgr. Malotová – PR 
 
 
 
1. Zápis z 5. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice 

Usnesení č. 1854/2012 
2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012 

Usnesení č. 1855/2012 
3. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací  

Usnesení č. 1856/2012 
4. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v MŠ a Smlouva o zařazení dítěte k předškolnímu  
    vzdělávání v MŠ ve Strakonicích s obcí Bezdědovice 

Usnesení č. 1857/2012 
5. Prodloužení ubytování v Azylovém domě města 

Usnesení č. 1858/2012 
6. Veřejná zakázka malého rozsahu – výběr dodavatele díla  „Sadovnické úpravy ZŠ  
     Povážská, Strakonice“ 

Usnesení č. 1859/2012 
7. TS – bytové záležitosti 
          Usnesení č. 1860/2012 – 1861/2012 
8. Povolení výjimky z OZV č. 9/2006, o veřejném pořádku, ochraně životního prostředí a 
    vzhledu města, a OZV č. 1/2001, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení  
    místních záležitostí veřejného pořádku 

Usnesení č. 1862/2012 
9. Potvrzení o přijetí dotace na projekt "Strakonický hrad – sanace podzemních prostor" 

Usnesení č. 1863/2012 
10. ČS a.s. – poradenské služby 

Usnesení č. 1864/2012 
11. Majetkové záležitosti 
         Usnesení č. 1865/2012 – 1879/2012 
12. Rozpočtové opatření č. 47 

Usnesení č. 1880/2012 
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69. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:30 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 
 
1. Zápis z 5. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice 
Usnesení č. 1854/2012 (69/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 5. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice ze dne 25. 6. 2012. 
II. Ukládá 
odboru životního prostředí zpracování systému zavážení ornice v prostoru parku v lokalitě 
Jezárky. 
 
2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012 
Usnesení č. 1855/2012 (69/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012. 
 
3. Doplnění odpisového plánu příspěvkových organizací  
Usnesení č. 1856/2012 (69/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje   
doplnění odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle 
předložených návrhů těchto příspěvkových organizací: 
- MŠ Strakonice, Lidická 625 
- ZŠ F.L.Čelakovského, Jezerní 1280, Strakonice 
- ZŠ Dukelská 166, Strakonice 
- ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 
- ZŠ Povážská,  Nad Školou 560 , Strakonice 
- STARZ Strakonice 
 
4. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v MŠ a Smlouva o zařazení dítěte 
k předškolnímu vzdělávání v MŠ ve Strakonicích s obcí Bezdědovice 
Usnesení č. 1857/2012 (69/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách mezi městem 
Strakonice a obcí Bezdědovice s účinností od  1. 9. 2012.    
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání (poslední rok před 
zahájením povinné školní docházky – předškolák) v mateřské škole ve Strakonicích mezi 
městem Strakonice a obcí Bezdědovice s účinností od 1. 9. 2012. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem smluv v předloženém znění. 
 
5. Prodloužení ubytování v Azylovém domě města 
Usnesení č. 1858/2012 (69/6) 
Rada města po projednání 
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I.  Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Jana Bledého, paní Jaroslavy Dunkové,  
paní Růženy Džudžové, paní Ireny Kovacsové na dobu určitou od 1.6.2012 do 31.7.2012. 
II.  Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na 
dobu určitou od 1.8.2012 do 30.9.2012. 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence. 
 
6. Veřejná zakázka malého rozsahu – výběr dodavatele díla  „Sadovnické úpravy ZŠ  
Povážská, Strakonice“ 
Usnesení č. 1859/2012 (69/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele díla „Sadovnické úpravy ZŠ Povážská, Strakonice“. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou  „Ing. Jiří Hájek - Zakládání zahrad, Olešná 82, 
398 43 Bernartice“,  za  cenu díla 957 273,20 -Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu díla včetně 
DPH 1 148 727,80,-Kč, termín plnění do 30.8. 2012 . 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem- Ing. Jiří Hájek - Zakládání zahrad, Olešná 82, 398 43 
Bernartice, IČ: 67149821 na dodání díla „Sadovnické úpravy ZŠ Povážská, Strakonice“, za 
cenu  957 273,20 -Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu díla včetně DPH 1 148 727,80,-Kč, 
termín plnění do 30.8. 2012. 
III. Pov ěřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
7. TS – bytové záležitosti 
1.Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá (Grundza Marek) 
Usnesení č. 1860/2012 (69/8) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.7.2012 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu 
na byt – nájem doba určitá Grundza Marek  
Strakonice, č.b. 004 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie, v 3. 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 31.7.2012, učinit potřebná opatření k podání návrhu na 
vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
2.Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba neurčitá (Chvalová Alena) 
Usnesení č. 1861/2012 (69/8) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
Podat 3 měsíční výpověď z nájmu bytu  bez přivolení soudu Chvalové Aleně, Strakonice, č.b. 
002 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, II. kategorie v 1. patře domu.   
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II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě potřeby po skončení nájmu k předmětnému bytu (po 
uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty), podat žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve 
Strakonicících. 
 
8. Povolení výjimky z OZV č. 9/2006, o veřejném pořádku, ochraně životního prostředí a 
vzhledu města, a OZV č. 1/2001, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 1862/2012 (69/9) 
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. 
při pořádání hudebních produkcí – živá hudba - hudební produkce pro zdravotně 
postižené - koncert skupiny Flying Parties - plavecký areál Na Křemelce, v pátek 13., 20. a 
27. července, pořádá OS  Kontakt bB, Vaníčkova 7, 16900 Praha 6 - od 22:00 do 02:00. 
 
9. Potvrzení o přijetí dotace na projekt "Strakonický hrad – sanace podzemních 
prostor"  
Usnesení č. 1863/2012 (69/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace na realizaci akce 
„Strakonický hrad – sanace podzemních prostor“. 
II. Schvaluje 
Potvrzení o přijetí dotace na projekt „Strakonický hrad – sanace podzemních prostor“, jejímž 
poskytovatelem je Ministerstvo životního prostředí. Poskytnutá dotace je ve výši 
19.185.525,90 Kč.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětného potvrzení 
 
10. ČS a.s. – poradenské služby 
Usnesení č. 1864/2012  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přímým zadáním vypracování finanční analýzy – Posouzení finanční stability města 
Strakonice ve vztahu k plánovaným investicím – optimalizace výdajů spojených se stávající 
dluhovou službou, ČS a.s. Odborem poradenství infrastrukturních projektů TeIT. Cena díla 
činí 250.000,-Kč včetně DPH. Bude hrazeno z provozních výdajů kanceláře tajemníka – 
položka služby. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 
11. Majetkové záležitosti 
 
1) Otevřené řízení v souvislosti s dodavatelem stavby „Revitalizace sídliště Mír, 
Strakonice – II. etapa“ 
Usnesení č. 1865/2012 (69/5) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s vyhodnocením otevřeného výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby: „Revitalizace sídliště Mír, 
Strakonice – II. etapa“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností EUROVIA CS a.s., 
Národní 10, 113 19 Praha 1, za cenu 18.333.070,86 Kč bez DPH, tj za celkovou cenu díla 
včetně DPH 21.999.685,03 Kč. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem EUROVIA CS a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1 na 
dodávku díla „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – II. etapa“ za cenu 18.333.070,86 Kč bez 
DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 21.999.685,03 Kč. 
III. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
2) Ekonomické služby – BH spol. s.r.o., Ing. Josef Blatský, jednatel společnosti, U sv. 
Markéty 214, Strakonice  – žádost o uzavření Dodatku k nájemní smlouvě 
Usnesení č. 1866/2012 (69/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavření Dodatku k nájemní smlouvě číslo 04-383, uzavřené mezi městem Strakonice a 
společností Ekonomické služby – BH spol. s r.o., jehož předmětem bude přesunutí stávajících 
otočných reklamní hodin v rámci pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice, a to tak, aby hodiny 
byly umístěny v souladu s projektovou dokumentací Rekonstrukce tržnice. Přesunutí 
reklamních hodin bude provedeno na náklady žadatele.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody 
 
3) Miloslav Žák, Strakonice – žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1867/2012 (69/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1286/10 a části pozemku p.č. 1286/11, 
vše v k.ú. Strakonice, o celkové výměře cca 16 m2 za účelem umístění části obloukové haly. 
 
4) Rozvojová komise 
Rada města se na svém zasedání zabývala výše uvedeným bodem a nepřijala k němu žádné 
usnesení 
 
5) DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., Podskalská 324, Strakonice – žádost o 
pronájem části obvodové zdi bytového domu čp. 47, ul. Velké náměstí, Strakonice, za 
účelem umístění reklamního poutače 
Usnesení č. 1868/2012 (69/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části obvodové zdi bytového domu čp. 47, na pozemku 
p.č.st. 144/1 v k.ú. Strakonice, Velké náměstí, Strakonice, o výměře  cca 2,5 x 4 m, za účelem 
umístění reklamního poutače. 
 
6)  Společenství vlastníků pro dům čp. 83, Nábřežní 83, Strakonice 
- žádost o souhlas z titulu majitele pozemku s umístěním přístupové bezbariérové rampy 
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 748/1 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice 
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Usnesení č. 1869/2012 (69/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele pozemku p.č. 748/1 v k.ú. Nové Strakonice s umístěním přístupové 
bezbariérové rampy, o rozměrech cca 17 x 4 m, kolmo k bytovému domu čp. 83, ul. Nábřežní 
ve Strakonicích a napojením na nově budovaný chodník, na pozemku p.č. 1340/2 v k.ú. 
Strakonice, v rámci stavby „Protipovodňová ochrana města Strakonice“. Tento souhlas je 
podmíněn dodržením stavebnětechnologických a časových parametrů projektu 
„Protipovodňová ochrana města Strakonice“ se kterým musí být v souladu a v rámci kterého 
bude přístupová bezbariérová rampa budována, a dále je podmíněn písemným, souhlasným  
vyjádřením projektanta předmětné stavby. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 748/1 v k.ú. Nové Strakonice o výměře 
cca 22 m2, v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a Společenstvím vlastníků pro dům 
čp. 83, ul. Nábřežní, Strakonice, jejímž předmětem bude výpůjčka části pozemku p.č. 748/1 
v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, o výměře cca 22 m2, za účelem umístění přístupové 
bezbariérové rampy do bytového domu čp. 83, ul. Nábřežní, na dobu neurčitou, pokud se 
v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru na výpůjčku nepřihlásí jiný zájemce.  
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
7)  Společenství pro dům čp. 86, Nábřežní 86, Strakonice 
- žádost o souhlas z titulu majitele pozemku s umístěním přístupové bezbariérové rampy 
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 748/1 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 1870/2012 (69/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele pozemku p.č. 748/1 v k.ú. Nové Strakonice s umístěním přístupové 
bezbariérové rampy, o rozměrech cca 17 x 4 m, kolmo k bytovému domu čp. 86, ul. Nábřežní 
ve Strakonicích a napojením na nově budovaný chodník, na pozemku p.č. 1340/2 v k.ú. 
Strakonice, v rámci stavby „Protipovodňová ochrana města Strakonice“. Tento souhlas je 
podmíněn dodržením stavebnětechnologických a časových parametrů projektu 
„Protipovodňová ochrana města Strakonice“ se kterým musí být v souladu a v rámci kterého 
bude přístupová bezbariérová rampa budována, a dále je podmíněn písemným, souhlasným  
vyjádřením projektanta předmětné stavby. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 748/1 v k.ú. Nové Strakonice o výměře 
cca 11 m2, v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a Společenstvím pro dům čp. 86, 
ul. Nábřežní, Strakonice, jejímž předmětem bude výpůjčka části pozemku p.č. 748/1 v k.ú. 
Nové Strakonice, obec Strakonice, o výměře cca 11 m2, za účelem umístění přístupové 
bezbariérové rampy do bytového domu čp. 86, ul. Nábřežní, na dobu neurčitou, pokud se 
v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru na výpůjčku nepřihlásí jiný zájemce.  
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
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8)  Společenství vlastníků pro dům čp. 84, Nábřežní 84, Strakonice 
- žádost o souhlas z titulu majitele pozemku s umístěním přístupové bezbariérové rampy 
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 748/1 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 1871/2012 (69/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele pozemku p.č. 748/1 v k.ú. Nové Strakonice s umístěním přístupové 
bezbariérové rampy, o rozměrech cca 17 x 4 m, kolmo k bytovému domu čp. 84, ul. Nábřežní 
ve Strakonicích a napojením na nově budovaný chodník, na pozemku p.č. 1340/2 v k.ú. 
Strakonice, v rámci stavby „Protipovodňová ochrana města Strakonice“. Tento souhlas je 
podmíněn dodržením stavebnětechnologických a časových parametrů projektu 
„Protipovodňová ochrana města Strakonice“ se kterým musí být v souladu a v rámci kterého 
bude přístupová bezbariérová rampa budována, a dále je podmíněn písemným, souhlasným  
vyjádřením projektanta předmětné stavby. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 748/1 v k.ú. Nové Strakonice o výměře 
cca 22 m2, v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a Společenstvím vlastníků pro dům 
čp. 84, ul. Nábřežní, Strakonice, jejímž předmětem bude výpůjčka části pozemku p.č. 748/1 
v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, o výměře cca 22 m2, za účelem umístění přístupové 
bezbariérové rampy do bytového domu čp. 84, ul. Nábřežní, na dobu neurčitou, pokud se 
v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru na výpůjčku nepřihlásí jiný zájemce.  
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
1) Společenství vlastníků pro dům čp. 82 ve Strakonicích, Nábřežní 82, Strakonice 
- žádost o souhlas z titulu majitele pozemku s umístěním přístupové bezbariérové rampy 
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 748/1 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 1872/2012 (69/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele pozemku p.č. 748/1 v k.ú. Nové Strakonice s umístěním přístupové 
bezbariérové rampy, o rozměrech cca 17 x 4 m, kolmo k bytovému domu čp. 82, ul. Nábřežní 
ve Strakonicích a napojením na nově budovaný chodník, na pozemku p.č. 1340/2 v k.ú. 
Strakonice, v rámci stavby „Protipovodňová ochrana města Strakonice“. Tento souhlas je 
podmíněn dodržením stavebnětechnologických a časových parametrů projektu 
„Protipovodňová ochrana města Strakonice“ se kterým musí být v souladu a v rámci kterého 
bude přístupová bezbariérová rampa budována, a dále je podmíněn písemným, souhlasným  
vyjádřením projektanta předmětné stavby. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 748/1 v k.ú. Nové Strakonice o výměře 
cca 22 m2, v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a Společenstvím pro dům čp. 82 ve 
Strakonicích, ul. Nábřežní, Strakonice, jejímž předmětem bude výpůjčka části pozemku p.č. 
748/1 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, o výměře cca 22 m2, za účelem umístění 
přístupové bezbariérové rampy do bytového domu čp. 82, ul. Nábřežní, na dobu neurčitou, 
pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru na výpůjčku nepřihlásí jiný zájemce.  
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IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
2) Společenství pro dům čp. 73, ul. Bezděkovská, 386 01 Strakonice - žádost o 
projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 1873/2012 (69/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby „Venkovní přístupová 
rampa“ na pozemku p.č. 679/2 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice.  
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
3) Pronájem nebytových prostorů v objektu čp. 772 v ul. Jiřího z Poděbrad ve 
Strakonicích 
Usnesení č. 1874/2012 (69/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s úpravou a doplněním usnesení  RM č. 1725/2012 ze dne 30.5.2012, týkajícího se pronájmu 
nebytových prostorů Oblastní charitě Strakonice a to následovně: 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 10 let s  6-měsíční výpovědní lhůtou, nájemce bude 
prostory využívat za účelem zřízení  kanceláře pro sociální služby – pečovatelská služba, 
osobní asistence, odborné sociální poradenství vč. půjčovny kompenzačních pomůcek, výše 
nájemného a ostatní podmínky uvedené v usnesení č. 1725/2012 ze dne 30.5.2012 zůstávají 
zachovány.  
 
4) ZŠ  Povážská – vnitřní vybavení – dodatek č.3 
Usnesení č. 1875/2012 (69/5a) 
RM v souvislosti s dodávkou vnitřního vybavení  stavby „ZŠ  Povážská  Strakonice“ 
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.3 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Strakonice a Dřevointerem 
Strakonice s.r.o., přičemž předmětem tohoto dodatku je : 
- změna  ceny díla s ohledem na změny provedené oproti projektu  ve výši plus 129.092,- Kč 
včetně DPH na celkovou cenu díla   25,920.788,- Kč včetně DPH. 
- změna termínu dokončení díla, nový  termín dokončení je stanoven na 31.7.2012 kromě 
dodávky venkovních laviček, termín dodání venkovních laviček je stanoven na 25.8.2012 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č.3 ke smlouvě o dílo. 
 
5) Uzavírání dodatků ke smlouvě o nájmu bytu uzavřenou s paní Pavlínou Vydrovou, 
Strakonice 
Usnesení č. 1876/2012 (69/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavíráním dodatků ke smlouvě o nájmu bytu č. 06-184 uzavřenou mezi městem Strakonice 
jako pronajímatelem a paní Vydrovou jako nájemcem bytové jednotky č. 007 v domě č.p. 803 
ul. Husova, Strakonice, přičemž dodatky budou uzavírány na dobu půl roku, a to za 
předpokladu, že paní Vydrová nebude mít žádné finanční závazky vůči městu Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných dodatků. 
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6) Povodí Vltavy, státní podnik, Provozní středisko 8 – Otava, U Markéty 214, 
Strakonice 
- žádost o souhlas s umístěním informačních cedulí pro vodáky 
Usnesení č. 1877/2012 (69/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele  lávky pro pěší u Strakonického hradu a silničního mostu v ul. Ellerova                
ve Strakonicích, s umístěním informačních cedulí pro vodáky (upozornění na nebezpečí jezů 
Pětikolského a Stabilizačního ve Strakonicích), o rozměrech 90 x 60 cm.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
 
7) Dohoda o předčasném užívání části stavby  ZŠ  Povážská 
Usnesení č. 1878/2012 (69/5a) 

RM v souvislosti se stavbou  ZŠ  Povážská 

I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o předčasném užívání části stavby  ZŠ  Povážská   mezi městem 
Strakonice a mezi zhotovitelem   Sdružení Porr (Česko) a.s., JIHOSPOL, Jihočeská obchodní 
a stavební společnost, a.s., PROTOM Strakonice s.r.o., PRIMA , akciová společnost. 
Předčasné užívání bude trvat do ukončení přejímek a kolaudace, nejpozději do 31.12.2012.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné Dohody o předčasném užívání části stavby ZŠ  Povážská.    
 
8) Ing. Jiří Jirka,  Strakonice  
Usnesení č. 1879/2012 (69/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby „Novostavba RD Jirkovi 
na p.č. 107 v k.ú. Dražejov u Strakonic“, obec Strakonice.   
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
12. Rozpočtové opatření č. 47 
Usnesení č. 1880/2012 (69/5a) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje  
RO  č. 47  ve výši  136 600,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z položky opravy a údržba budov 
základních a mateřských škol na úhradu technického dozoru investora stavby na akci 
„Rekonstrukce a modernizace ZŠ Čelakovského, Strakonice“. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 47  provést. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys       Ing. Pavel Pavel 
           starosta                       místostarosta 
 


