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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  71. jednání Rady města Strakonice 
konaného 1.  srpna 2012 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:    5 členů RM 

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

    
 
Omluveni:  Ing. Joza, Mgr. Cháberová -  členové RM 

Mgr. Malotová – PR 
 
1. TS: 
A/ Vodohospodářský fond        

        Usnesení č. 1886/2012 
B/ Bytové záležitosti          

          Usnesení č. 1887/2012 – 1890/2012 
2. Územní studie „Podskalská – Lázeňská“        

        Usnesení č. 1891/2012 
3. Rozpočtová opatření 49 – 65        

        Usnesení č. 1892/2012 
4. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt "Pořízení aktualizace územně analytických 
podkladů pro  ORP Strakonice včetně potřebného softwarového vybavení"   

        Usnesení č. 1893/2012 
5. MěÚSS: Ukončení ubytování v AD                       

                    Usnesení č. 1894/2012  
6. Veřejná zakázka malého rozsahu – výběr dodavatele díla „Zpracování lesních 
hospodářských osnov  pro zařizovací obvod Strakonice – Kašperské Hory“    

        Usnesení č. 1895/2012 
7. Pověření výkonem opatrovnictví         
                 Usnesení č. 1896/2012 
8. Smlouva o dílo na vypracování žádosti o poskytnutí finančních prostředků na projekt 
„Revitalizace Šmidingerovy knihovny v Husově ulici ve Strakonicích“  

        Usnesení č. 1897/2012 
9. Projekt „Obnova kanalizačního řadu Sídliště – ul. Švandy dudáka, Strakonice“- podání 
žádosti o  dotaci a pověření k jednání se SFŽP ČR 

        Usnesení č. 1898/2012 
10. Projekt „Kanalizační sběrač Za Rájem, Strakonice – II. etapa“- podání žádosti o dotaci a 
pověření  k jednání se SFŽP ČR  

        Usnesení č. 1899/2012 
11. Majetkové záležitosti  

          Usnesení č. 1900/2012 – 1912/2012 
12. Příspěvek o.s. ADRA pobočka Strakonice na ADRA – den pro děti  
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        Usnesení č. 1913/2012 
13. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města 9/2006      

        Usnesení č. 1914/2012 
14. Smlouva o dílo na vypracování žádosti o dotaci z ROP NUTS II. Jihozápad na projekt 
„Otavská cyklostezka  – část : Páteřní cyklostezka Strakonice“  

        Usnesení č. 1915/2012 
15. Odměny ředitelům řízených organizací za 1. pololetí 2012 

        Usnesení č. 1916/2012 
16. FK Junior Strakonice, o.s. – bezplatný pronájem plochy Beranova dvora  

        Usnesení č. 1917/2012 
                    
 
 
71. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 16:05 
hodin v  kanceláři starosty po skončení prezentace Výroční zprávy města Strakonice za rok 
2011. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
Projednávání bodu 1 se zúčastnil Ing. Němejc 
 
1. TS: 
A/ Vodohospodářský fond        
Usnesení č. 1886/2012 (70/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
vyhodnocení čerpání vodohospodářského fondu za rok 2011 o celkové čerpané výši 5 188 480 
tis. Kč včetně DPH  
II. Schvaluje  
návrh čerpání vodohospodářského fondu na rok 2012 o celkovém objemu 5 000 tis. Kč včetně 
DPH.  
 
B/ Bytové záležitosti          

1. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá  
Usnesení č. 1887/2012 (71/6) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.8.2012 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu 
na byt – nájem doba určitá Šuralová Eva, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie, v I. 
nadzemním podlaží domu. 
II. Rozhodla 
V případě, že do 31.8.2012 k dluhu včetně budoucího nájemného přistoupí dcera paní 
Šuralové a uzavře splátkový kalendář, prodloužit nájemní smlouvu o tři měsíce. 
III. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nezaplacení dlužné částky nebo neuzavření 
splátkového kalendáře do skončení nájemní smlouvy nebo nevyklizení bytu tj. do 31.8.2012, 
učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 

2. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá  
Usnesení č. 1888/2012 (71/6) 
Rada města po projednání 
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I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.8.2012 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu 
na byt – nájem doba určitá Kvasničková Jana o velikosti 3+1 s příslušenstvím, I. kategorie, v 
V. 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 31.8.2012, učinit potřebná opatření k podání návrhu na 
vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
3. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá  
Usnesení č. 1889/2012 (71/6) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.8.2012 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu 
na byt – nájem doba určitá Rambousková Irena o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie, 
v přízemí 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 31.8.2012, učinit potřebná opatření k podání návrhu na 
vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
4. Odepsání pohledávky – Ladislav Křáp 
Usnesení č. 1890/2012 (71/6) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
Odepsat pohledávku ve výši 3 934,- Kč z účetní evidence TS Strakonice, s.r.o., správa 
bytového hospodářství, jako nevymožitelnou. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství odepsat pohledávku z účetní 
evidence. 
 
Projednávání bodu 2 se zúčastnil Ing. arch. Andrlík 
 
2. Územní studie „Podskalská – Lázeňská“        

Usnesení č. 1891/2012 (70/2) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
odboru rozvoje předložit prezentaci územní studie „Podskalská – Lázeňská“ na pracovní 
schůzce zastupitelů města Strakonice. (Na toto jednání zajistit účast autora studie Ing. arch. 
Kiszky). 
 
3. Rozpočtová opatření 49 – 65        
Usnesení č. 1892/2012 (70/3, 71/3a) 
Rada města po projednání 
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I.  Schvaluje  
RO  č. 49  ve výši  250 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci odboru životního prostředí z položky kompostárna – 
projektová dokumentace na dovybavení nového sběrného dvora – vybudování střepiště pro 
shromažďování skla. 
RO  č. 50  ve výši  250 000,- Kč  
Zvýšení finančních prostředků na zajištění provozu Městské policie Strakonice (opravy 
vozidel, údržba kamerového systému, stejnokroje a výstroj pro strážníky, pohonné hmoty, 
služby). 
Rozpočtové opatření bude kryto přijatými pokutami a sankcemi. 
RO  č. 51  ve výši  155 000 Kč  
Grant z Jihočeského kraje na zajištění projektu „Podpora sociálních služeb – zkvalitnění 
poskytovaných služeb“ pro příspěvkovou organizaci Městský ústav sociálních služeb – 
zařízení Domov pro seniory, Lidická 189, Strakonice. 
RO  č. 52  ve výši  30 000 Kč  
Příspěvek z Jihočeského kraje na realizaci projektu „XX. Ročník Mezinárodního dudáckého 
festivalu“ pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko Strakonice. 
RO  č. 53  ve výši  70 000 Kč  
Účelová dotace ze státního rozpočtu na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním 
předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (Pomocný analytický přehled 
– PAP). 
RO  č. 54  ve výši  5 000 Kč  
Účelová dotace ze státního rozpočtu na zabezpečení výdajů spojených s konáním nových 
voleb do zastupitelstva obce Hlupín, které se konaly 14. července 2012. 
RO  č. 55  ve výši  300 000 Kč  
Investiční grant na projekt „Rozšíření stávající kapacity MŠ Šumavská, Strakonice“. 
RO  č. 56  ve výši  1 123 000 Kč  
Příspěvek ze státního rozpočtu – Ministerstva kultury – na obnovu nemovité kulturní památky 
– kaple sv. Vojtěcha v areálu hřbitova sv. Václava.“. 
RO  č. 57  ve výši  30 000 Kč  
Grant z Jihočeského kraje na realizaci projektu „Oprava pomníku obětem 1. světové války ve 
Starém Dražejově – I. etapa“. 
RO  č. 58  ve výši  20 000 Kč  
Příspěvek z Jihočeského kraje na realizaci projektu „S dudáky po strakonických památkách za 
magického úplňku“. 
RO  č. 59  ve výši  74 000 Kč  
Grant Národní agentury pro evropské vzdělávací programy na „Projekt partnerství Grundtvig“ 
v rámci Programu celoživotního učení (jde o víceletý projekt, max. výše grantu činí 14 800  
EUR, v roce 2010 bylo na účet města připsána částka 11 840 EUR, tj. 285 890,- Kč, doplatek 
tedy představuje max.  2 960 EUR, tzn. cca 74 000,- Kč). 
RO  č. 60  ve výši  799 070,- Kč 
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu pro ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad, Strakonice 
na akci „Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast 1.4 EU peníze 
školám“. 
RO  č. 61  ve výši  1 593 769,- Kč 
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu pro ZŠ Strakonice, Dukelská, Strakonice na akci 
„Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast 1.4 EU peníze školám“. 
RO  č. 62  ve výši  1 633 308,- Kč 
Neinvestiční zálohová platba  transferu ze státního rozpočtu a EU pro ZŠ Povážská, 
Strakonice na projekt OP VK „Moderně a interaktivně ve výuce“. 
RO  č. 63  ve výši  240 000,- Kč  
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Zvýšení provozního příspěvku pro ZŠ Strakonice, Dukelská 166 na vyčištění objektu školy od 
minerálních vláken. 
Rozpočtové opatření bude kryto přijatou zpětnou dotací (akce Zateplení  a výměna oken ZŠ 
Poděbradova) 
RO č. 64 ve výši 150 000,- Kč 
Zvýšení finančních prostředků na posudky a expertizy – Vyhodnocení vzorků ovzduší 
s ohledem na stanovení množství azbestových a minerálních vláken v ovzduší po provedeném 
čištění objektů základních škol (ZŠ Dukelská, ZŠ J. z Poděbrad). 
Rozpočtové opatření bude kryto přijatou zpětnou dotací (akce Zateplení  a výměna oken ZŠ 
Poděbradova) 
RO č. 65 ve výši 250 000,- Kč 
Zvýšení finančních prostředků určených na opravy základních  škol. Jedná se o vratku  
přesunutých prostředků , které byly dočasně použity na zajištění akce Zateplení a výměna 
oken ZŠ Poděbradova.  
Rozpočtové opatření bude kryto přijatou zpětnou dotací (akce Zateplení  a výměna oken ZŠ 
Poděbradova) 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 49 - 65  provést. 
 
4. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt "Pořízení aktualizace územně analytických 
podkladů pro  ORP Strakonice včetně potřebného softwarového vybavení"   

Usnesení č. 1893/2012 (70/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu v rámci Grantového programu na podporu tvorby 
územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností č. SD/OREG/248/12 na projekt 
„Pořízení aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Strakonice včetně potřebného 
softwarového vybavení“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice a Jihočeským 
krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Výše grantu činí 168.100,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy  
 
5. MěÚSS: Ukončení ubytování v AD                       
Usnesení č. 1894/2012 (70/5, 71/9) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
ukončení ubytování v Azylovém domě  
II. Rozhoduje 
o ukončení ubytování v Azylovém domě  
 
6. Veřejná zakázka malého rozsahu – výběr dodavatele díla „Zpracování lesních 
hospodářských osnov  pro zařizovací obvod Strakonice – Kašperské Hory“    

Usnesení č. 1895/2012 (71/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s doporučením komise pro otevírání, posuzovaní a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele 
díla „Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod LHO Strakonice – 
Kašperské Hory“. Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou SILVA PROJEKT s.r.o., 
Kotojedská 1044/27, Kroměříž - cena 340,- Kč na 1 ha zařizované lesní půdy bez DPH. 
Předpokládaná cena za dílo tak činí 259 896,- Kč (včetně DPH). Termín plnění do 30. června 
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2014. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování lesních hospodářských osnov mezi městem 
Strakonice a firmou SILVA PROJEKT s.r.o., Kotojedská 1044/27, Kroměříž.  
III. Pověřuje  
starostu města Ing. Pavla Vondryse jejím podpisem. 
 
7. Pověření výkonem opatrovnictví       
Usnesení č. 1896/2012 (71/8) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
Usnesení Okresního soudu ve Strakonicích o ustanovení Města Strakonice opatrovníkem ve 
věci úplného zbavení způsobilosti k právním úkonům paní Blanky Pötschové,  
II. Pověřuje 
a) Bc. Jaroslavu Wolfovou, DiS.  
b) v případě její nepřítomnosti paní Martu Černochovou, DiS.  
výkonem opatrovnické funkce paní Blance Pötschové,  
 
8. Smlouva o dílo na vypracování žádosti o poskytnutí finančních prostředků na projekt 
„Revitalizace Šmidingerovy knihovny v Husově ulici ve Strakonicích“  
Usnesení č. 1897/2012 (71/10) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí 
s podáním žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Finančních mechanismů EHP/Norska 
2009 – 2014 na projekt „Revitalizace Šmidingerovy knihovny v Husově ulici ve 
Strakonicích“ 
II. Rozhodla 
zadat bez výběrového řízení, a to s ohledem na dlouhodobou úspěšnou spolupráci, 
vypracování žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Finančních mechanismů 
EHP/Norska 2009 – 2014 na projekt „Revitalizace Šmidingerovy knihovny v Husově ulici ve 
Strakonicích“ Mgr. Heleně Kosové, K. Chocholy 1255/13, 370 05 České Budějovice. Cena 
díla je 237.600,- Kč (včetně 20% DPH).  
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo na vypracování žádosti o poskytnutí finančních prostředků 
z Finančních mechanismů EHP/Norska 2009 – 2014 na projekt „Revitalizace Šmidingerovy 
knihovny v Husově ulici ve Strakonicích“ s Mgr. Helenou Kosovou, K. Chocholy 1255/13, 
370 05 České Budějovice. Cena díla je 237.600,- Kč (včetně 20% DPH). 
Finanční částka ve výši 118.800,- Kč bude hrazena ze schváleného rozpočtu města Strakonice 
pro rok 2012 – položky č. 296 „Přípravné práce a konzultační činnost k žádostem o dotace“ a 
částka ve výši 118.800,- Kč bude hrazena z rozpočtu roku 2013. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
9. Projekt „Obnova kanalizačního řadu Sídliště – ul. Švandy dudáka, Strakonice“- 
podání žádosti o  dotaci a pověření k jednání se SFŽP ČR 
Usnesení č. 1898/2012 (71/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Obnova kanalizačního řadu Sídliště – ul. 
Švandy dudáka, Strakonice“ do Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 1 – 
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Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, Oblast podpory 1.1 – 
Snížení znečištění vod, Podoblast podpory 1.1.1 – Snížení znečištění z komunálních zdrojů) 
II. Pověřuje 
místostarostu města Ing. Pavla Pavla jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR 
v souvislosti s podáním žádosti dle bodu I. 
 
10. Projekt „Kanalizační sběrač Za Rájem, Strakonice – II. etapa“- podání žádosti o 
dotaci a pověření  k jednání se SFŽP ČR  
Usnesení č. 1899/2012 (71/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Kanalizační sběrač Za Rájem, Strakonice – II. 
etapa“ do Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 1 – Zlepšování 
vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, Oblast podpory 1.1 – Snížení 
znečištění vod, Podoblast podpory 1.1.1 – Snížení znečištění z komunálních zdrojů) 
II. Pověřuje 
místostarostu města Ing. Pavla Pavla jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR 
v souvislosti s podáním žádosti dle bodu I. 
 
11. Majetkové záležitosti 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Šamanková          
 
1) Pan František Wohlmut,– ukončení nájemní smlouvy dohodou 
Usnesení č. 1900/2012 (71/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s částečnou revokací usnesení RM číslo 1828/2012 ze dne 27.června 2012, jehož předmětem 
je prominutí ceny nájmu v období po dobu realizace rekonstrukce tržnice u kostela u Svaté 
Markéty, týkající se pana Františka Wohlmuta,  
II. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy číslo 2012 – 184, uzavřené mezi městem Strakonice a panem 
Františkem Wohlmutem, dohodou k 15. červenci 2012. 
III. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětného dohody.  
 
2) Záměr na pronájem prodejní plochy  
Usnesení č. 1901/2012 (71/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem prodejní plochy o velikosti 5x4 m ve venkovním areálu 
Plaveckého stadionu Strakonice za účelem prodeje chlazených alkoholických a 
nealkoholických nápojů  
 
3) Marek a Ludmila Kluiberovi,  
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 1902/2012 (71/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, mezi městem Strakonice a Markem Kluiberem, 
Ludmilou Kluiberovou, jejímž předmětem je umístění a provedení stavby „Přístřešek u DR 
Dražejov u Strakonic“, na pozemku p.č. 209/9 v k.ú. Střela, obec Strakonice.   
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
4) Sběrný dvůr Strakonice - kontejnery 
Usnesení č. 1903/2012 (71/13) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci dodávky „Sběrný dvůr Strakonice - 
kontejnery“ v zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění.   
II. Rozhodla 
že základním hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena bez DPH 
III. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci dodávky „Sběrný dvůr Strakonice - kontejnery“ 
v zjednodušeném podlimitním řízení, těmto dodavatelům: 

1. MEVA – CB, s.r.o., Hůrská 2635, 370 04 České Budějovice, IČ 650 06 020  
2. BRUKOV, spol. s r.o., Cukrovarská 168, 503 03 Smiřice, IČ 492 85 891  
3. MULTITEC Bohemia, a.s., Pampelišková 514, 541 01 Trutnov, IČ 259 31 784 
4. Milan Kozelek, Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ 640 15 645  
5. Brasco steel spol. s r.o., Troubky 900, 751 02 Troubky, IČ 277 65 873 

IV. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci dodávky „Sběrný 
dvůr Strakonice - kontejnery“  

V. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
1. člen  Ing. Pavel Pavel 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Oldřich Švehla 
4. člen Ing. Lucie Klimešová 
5. člen Ing. Radka Mrkvičková 
6. člen Ing. Ludvík Němejc  
7. člen zástupce Jihočeské hospodářské komory 
 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník PhDr. Ivana Říhová 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník Ing. Jan Blahout 
4. náhradník p. Stanislav Mrkvička 
5. náhradník Ing. Jaroslav Brůžek 
6. náhradník p. Václav Šrámek 
7. náhradník zástupce Jihočeské hospodářské komory 
hlas poradní: Mgr. Miroslava Nejdlová 
Dále bude přizván zástupce Státního fondu SFŽP ČR. 
VI. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné  
zakázky.  
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1) Zjednodušené podlimitní řízení v souvislosti s dodavatelem stavby „Regenerace 
sídliště 1. Máje, Strakonice – III. etapa“ 
Usnesení č. 1904/2012 (71/13a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením zjednodušeného podlimitního řízení provedeného komisí pro otevírání 
obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby: „Regenerace sídliště             
1. Máje, Strakonice – III. etapa“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností EUROVIA 
CS a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, za cenu 3.772.126,70 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu 
díla včetně DPH 4.526.552,04 Kč. Termín plnění je do 30.10.2012. 
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 3.772.126,70 Kč 
bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 4.526.552,04 Kč. Termín plnění je do 30.10.2012. 
III. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
2) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví  
města Strakonice p.č. dle KN 574/23 v k.ú. Strakonice   v souvislosti s  realizací stavby: 
„Dešťová kanalizace pro dům č.p. 394, ul. Želivského, Strakonice “ 
Žadatel:  Pavlína Slavíčková,  
Usnesení č. 1905/2012 (71/13a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložení přípojky dešťové kanalizace do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
574/23 v k.ú. Strakonice  v souvislosti s realizací stavby: „Dešťová kanalizace pro dům              
č.p. 394, ul. Želivského, Strakonice“, dle sazebníku. 
Dešťová kanalizace bude provedena během stavebních prací na akci: „Eliminace parovodů 
sever“   
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
3) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví  
města Strakonice p.č. dle KN 770/11 v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou 
přípravou a realizací stavby: „Stavební úpravy domu č.p. 923  Strakonice Raisova ulice“ 
Žadatel:  Tomáš Maleč,  
V zastoupení: Ing. Jiří Treybal,  
Usnesení č. 1906/2012 (71/13a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložení kanalizační přípojky a osazení  kanalizační šachty do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 770/11 v k.ú. Strakonice  v souvislosti s projektovou přípravou a 
realizací stavby: „Stavební úpravy domu č.p. 923  Strakonice Raisova ulice“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
4) Žádost o souhlas s provedením stavebních úprav  
Usnesení č. 1907/2012 (71/13a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
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s  provedením níže uvedených stavebních úprav v pronajatých prostorech v objektu čp. 772 
v ul. Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích, jejichž nájemcem je Oblastní charita Strakonice: 

-  výměna oken za plastová (místnosti č. 3 a  4) 
- oprava omítek, stropů, podlah vč. podlahových krytin (místnosti 3,4) 
- nová elektroinstalace a svítidla vč. samostatného elektroměru (celý okruh – pronajaté 

místnosti) 
- nové rozvody vody a odpadu v kuchyňce vč. průtokového ohřívače vody 
- nájezd pro vozíčkáře – boční vchod  
- v případě získání příspěvku od nadace přebudování WC proti místnostem 3 a 4 na 

bezbariérové WC. 
Uvedené úpravy budou  provedeny na náklady nájemce, po skončení nájemního vztahu bude 
předmět nájmu uveden do původního stavu, pokud se nájemce s pronajímatelem nedohodnou 
jinak. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
 
5) Pověření k podpisu „souhlasu“ s obsahem Veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby 
„Přípojka na optický kabel, Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice a.s. 
Usnesení č. 1908/2012 (71/13a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby „Přípojka na optický kabel, Dudák – 
Měšťanský pivovar Strakonice a.s.“ na pozemcích p.č. 237/2, 1701 a p.č. st. 375/1 , vše v k.ú. 
Strakonice. 
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
6) Pověření k podpisu „souhlasu“ s obsahem Veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby 
„Přístavba a stavební úpravy garáží a přístřešek pro parkování u  rodinného domu“ - 
žadatel p. David Půbal a paní Ludmila Půbalová, v zastoupení Ing. arch. Klára 
Špirková,  
Usnesení č. 1909/2012 (71/13a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Strakonice a p.Davidem Půbalem a paní 
Ludmila Půbalová, v zastoupení Ing. arch. Klára Špirková, IČ: 695 44 298, Velké náměstí 
217, jejímž předmětem je umístění a provedení stavby „Přístavba a stavební úpravy garáží a 
přístřešek pro parkování u rodinného domu “ na pozemcích p.č.st.203/1, p.č.st.203/2 a p.č.st. 
203/3, vše v k.ú. Strakonice. 
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
7) Uvolněná bytová jednotka č. 023, o velikosti 1+1 v č.p. 1141, ul. 1. máje, Strakonice  
Usnesení č. 1910/2012 (71/13a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 023 v domě č.p. 1141, ul. Sídl. 1.máje přímým prodejem                     
do osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 023/1141, ul. Sídl. 1. máje, 
Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, je 
stanovena ve výši 500.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
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8) Uvolněná bytová jednotka č. 007, o velikosti 1+1 v č.p. 1229, ul. Mládežnická, 
Strakonice  
Usnesení č. 1911/2012 (71/13a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 007 v domě č.p. 1229, ul. Mládežnická přímým prodejem                     
do osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 007/1229, ul. Mládežnická, 
Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, je 
stanovena ve výši 500.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
9) Výpověď z nájemních smluv z důvodu rekonstrukce ÚV  Pracejovice – jímání vody 
Usnesení č. 1912/2012 (71/13a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z důvodu rekonstrukce Úpravny vody Pracejovice –jímání vody, s podání výpovědi z nájemní 
smlouvy číslo 2010 – 215, uzavřenou mezi městem  Strakonice a panem Josefem Smolou, a z 
nájemní smlouvu číslo 2010 – 216, uzavřenou mezi městem Strakonice a společností DMP 
spol. s.r.o., se sídlem Pracejovice 63, Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných výpovědí 
 
12. Příspěvek o.s. ADRA pobočka Strakonice na ADRA – den pro děti  
Usnesení č. 1913/2012 (71/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku o. s. ADRA pobočka Strakonice, Vinařického 444, 397 01  Písek, ve 
výši Kč 1 000,- na zajištění akce ADRA - den pro děti, který se uskuteční v termínu  
 
 
13. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města 9/2006  
Usnesení č. 1914/2012 (71/14) 
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 
4. srpna 2012 – živá hudba – koncert skupin VHS, Parovod – Podskalí – ostrov, pořádá 
Michal Polata, , od 22:00 do 24:00 hodin. 
10. srpna 2012 – živá hudba – koncert skupin VHS, Parovod – Podskalí – ostrov, pořádá 
Michal Polata, , od 22:00 do 24:00 hodin. 
     

14. Smlouva o dílo na vypracování žádosti o dotaci z ROP NUTS II. Jihozápad na 
projekt „Otavská cyklostezka  – část : Páteřní cyklostezka Strakonice“  
Usnesení č. 1915/2012 (71/15) 
Rada města po projednání 
s podáním žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 
Prioritní osa 3 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, Oblast podpory 3.1 – Rozvoj 
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infrastruktury cestovního ruchu, Aktivita – Výstavba turistických cest (pouze nové 
cyklostezky a cyklotrasy) včetně doprovodné infrastruktury a značení na projekt s pracovním 
názvem „Otavská cyklostezka – část: Páteřní cyklostezka Strakonice “ 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo na vypracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního 
programu NUTS II Jihozápad (dále jen ROP JZ), Prioritní osa 3, Oblast podpory 3.1 – Rozvoj 
infrastruktury cestovního ruchu, Aktivita – Výstavba turistických cest (pouze nové 
cyklostezky a cyklotrasy) včetně doprovodné infrastruktury a značení na projekt s pracovním 
názvem „Otavská cyklostezka – část: Páteřní cyklostezka Strakonice“ s Mgr. Helenou 
Kosovou, K. Chocholy 1255/13, 370 05 České Budějovice. Cena díla je 138.000,- Kč (včetně 
20% DPH). 
Finanční částka ve výši 138.000,- Kč bude hrazena ze schváleného rozpočtu města – položky 
č. 298 „Podklady a dokumenty pro rozvoj města“. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
15. Odměny ředitelům řízených organizací za I. pololetí 2012 
Usnesení č. 1916/2012 (71/15) 
Rada města po projednání 
v souladu s §134 zák. č. 262/2006 Zák. práce za splnění mimořádných úkolů v I. pol. r. 2012 
I. Stanovuje 
odměnu ředitelům řízených organizací za I. pol. r. 2012, jejíž výše je v písemné podobě 
uložena na personálním oddělení MěÚ. 
 
16. FK Junior Strakonice, o.s. – bezplatný pronájem plochy Beranova dvora 
Usnesení č. 1917/2012 (71/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezplatným pronájmem plochy Beranova dvora občanskému sdružení FK Junior Strakonice, 
o.s., Na Křemelce 512, Strakonice a to ve dnech 29.9. a 30.9.2010 za účelem zajištění 
parkování v době konání Václavské pouti. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys       Ing. Pavel Pavel 
           starosta                       místostarosta 


