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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  80. jednání Rady města Strakonice 

konaného 10. října 2012 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     6 členů RM 

Mgr. Ing. Vondrys – starosta 
Ing. Pavel – místostarosta  
RM: Mgr. Samec, Mgr. Cháberová, Mgr. Pavelka, Ing. Joza  
Ing. Tůma – tajemník  
Miroslava Havrdová – zapisovatelka  

 
Omluveni:  PhDr. Říhová - místostarostka 

Mgr. Malotová – PR  
 
1. Majetkové záležitosti 
                    Usnesení č. 2098/2012 – 2104/2012 
2. Zápisy z 5. a 6. jednání komise pro sport  

           Usnesení č. 2105/2012 
3. Úprava podmínek vedení účtu u ČSOB /CASH POOLING/ 

           Usnesení č. 2106/2012 
      
80. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys ve 17:30 hodin v 
kanceláři starosty po skončení pracovní schůzky ZM. S ohledem na přítomnost 6 členů RM 
konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 
1. Majetkové záležitosti 
 
1) Uvolněná bytová jednotka č. 007, o velikosti 1+1 v č.p. 1239, ul. Mládežnická, Strakonice  
Usnesení č. 2098/2012 (80/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 007 v domě č.p. 1239, ul. Mládežnická přímým prodejem                     
do osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 007/1239, 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. 
 
2) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví města 
Strakonice p.č. dle KN 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou přípravou 
a realizací stavby: „Novostavba rodinného domu na par. č. st. 90, 1269/7 a 1269/57, k.ú. 
Dražejov u Strakonic“ 
Žadatel: Josef Fišer, Novosedly 
V zastoupení : Květa Staňková, Drachkov 
Usnesení č. 2099/2012 (80/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uložením vodovodní a kanalizační  přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
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1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic  v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: 
„Novostavba rodinného domu na par. č. st. 90, 1269/7 a 1269/57, k.ú. Dražejov u Strakonic“, dle 
sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
3) MŠ U Parku – rozšíření kapacity, odl. pracoviště Lidická  
Usnesení č. 2100/2012 (80/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Strakonice a společností 
GARANSTAV stavební s.r.o. na realizaci stavby  „MŠ U Parku – rozšíření kapacity, odl. pracoviště 
Lidická“, přičemž předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla s ohledem na změny 
provedené oproti projektu  a tím i změna  ceny díla ve výši plus 93.450,- Kč včetně DPH na celkovou 
cenu díla  1,455.236,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo. 
 
4) Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona 137/2006 Sb. veřejné zakázky na dodávku: 
„Sběrný dvůr Strakonice - kontejnery“ 
Usnesení č. 2101/2012 (80/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením zadávacího řízení dle § 21 odst.1 písm.f) dle zák. 137/2006 Sb., v platném znění, – 
zjednodušené podlimitní řízení na dodávku veřejné zakázky: „Sběrný dvůr Strakonice - kontejnery“.  
Pořadí firem, cena bez  DPH a cena včetně DPH: 

1. MEVA – CB, s.r.o., Hůrská 2635,  
370 04 České Budějovice, IČ: 650 06 020 

    491 000,00 Kč     589 200,00 Kč 

2. BRASCO STEEL spol s r.o., Troubky 900,  
750 02 Přerov, IČ: 277 65 873 

   522 900,00 Kč     627 480,00 Kč 

3. MULTITEC Bohemia, a.s., Pampelišková 514, 
541 01 Trutnov, IČ: 259 31 784 

    559 400,00 Kč     671 280,00 Kč 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem MEVA – CB, s.r.o., Hůrská 2635, 370 04 České Budějovice,  IČ:  
650 06 020,  na dodávku  „Sběrný dvůr Strakonice - kontejnery“, za cenu 491 000,- Kč bez DPH, tj. 
589 200,- Kč včetně DPH.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
1) Roman Malý, Strakonice 
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 2102/2012 (80/1a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, mezi městem Strakonice a Romanem Malým, Strakonice, jejímž 
předmětem je umístění a provedení stavby „Vodovod ze stávající studny“, na pozemku p.č. 136/82  
v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice.  
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
2) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví města 
Strakonice p.č. dle KN 1334/1 v k.ú. Strakonice   v souvislosti s přípravou a realizací stavby „TP 
– Palackého náměstí č.p. 331 – Gradet games  s.r.o.“.  
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Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59,  386 43 Strakonice. 
Usnesení č. 2103/2012 (80/1a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s  uložením teplovodu na pozemku  v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1334/1 v k.ú. Strakonice   
v souvislosti s přípravou a realizací stavby „TP – Palackého náměstí č.p. 331 – Gradet games  s.r.o.“.  
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
3) MŠ  Šumavská č.p. 264 – rozšíření kapacity, stavební úpravy 
Usnesení č. 2104/2012 (80/1a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Strakonice a STAVEBNÍ 
SPOLEČNOSTÍ H a T, spol. s r.o. na realizaci stavby „MŠ  Šumavská – rozšíření kapacity, stavební 
úpravy“, přičemž předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla s ohledem na změny 
provedené oproti projektu a tím i změna  ceny díla ve výši plus 72.937,-Kč včetně DPH na celkovou 
cenu díla 756.672,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo. 
 
2. Zápisy z 5. a 6. jednání komise pro sport  
Usnesení č. 2105/2012 (80/2) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 5. jednání komise pro sport ze dne 6. 9. 2012 a zápis z 6. jednání komise pro sport ze dne 13. 
9. 2012. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 10 000 Kč SKI klubu Strakonice na uspořádání (na  
nájemné, poplatek za ozvučení a prezentaci závodu) Běhu kolem Kuřidla jako XII. ročníku 
Memoriálu Františka Kováře v Habeši dne 6. 10. 2012. 
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč DUZE Husot na ceny a poháry při 28. ročníku 
Hokejbalového turnaje ve Sportovním areálu Na Muškách ve Strakonicích ve dnech 10.-11. 11. 2012. 
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3 000 Kč TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na ceny a rozhodčí při 
souboru turnajů v házené pro mládež v házenkářské hale ve Strakonicích ve dnech 18. 11., 2. 12. a 15. 
12. 2012. 
V. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku Fokusu Písek, o. s., pobočce Strakonice na uspořádání dvouhodinového 
kurzu irských tanců pro strakonické klienty Fokusu pod vedením Kateřiny Pultrové U Mravenčí skály 
Strakonice dne 11. 10. 2012. 
VI. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku TJ Fezko Strakonice – oddílu kuželek na poháry při turnaji neregistrovaných 
hráčů všech kategorií v Kuželně TJ Fezko Strakonice ve dnech 15.-21. 10. 2012. 
VII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč TJ Fezko Strakonice – oddílu kuželek na uspořádání 
Vánoční ceny žáků a mladšího dorostu v Kuželně TJ Fezko Strakonice dne 9. 12. 2012.   
VIII. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku TJ Fezko Strakonice – oddílu kuželek na ceny při akci pod názvem Jitrnice 
v Kuželně TJ Fezko Strakonice dne 14. 12. 2012. 
IX. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 Kč TJ Fezko Strakonice – oddílu plaveckých sportů na pokrytí 
nákladů při plaveckých závodech Vánoční cena 2012 se soutěží Plave celá rodina na Plaveckém 
stadionu Strakonice dne 20. 12. 2012.    
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X. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč HC Strakonice, o. s., na uspořádání III. ročníku Vánočních 
krasobruslařských závodů na Zimním stadionu Strakonice v termínu od 25. do 30. 12. 2012.    
XI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 Kč SK Basketbal Strakonice na mezinárodní Vánoční turnaj 
staršího minižactva 2012 ve Sportovní hale Strakonice a hale TJ ČZ Strakonice ve dnech 28.-30. 12. 
2012. 
XII. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč Jaroslavu Walterovi na Terénní závody pionýrů (malé 
motocykly Jawa 50) na prostranství pod Hvězdou dne 14. 10. 2012. 
XIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč HC Strakonice, o. s., na uspořádání III. ročníku maškarního 
karnevalu na bruslích na Zimním stadionu Strakonice v termínu od 25. do 31. 12. 2012. 
XIV. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku obci Horská Kvilda na tvorbu a údržbu běžeckých stop v zimním období 
2012/2013. 
 
3. Úprava podmínek vedení účtu u ČSOB /CASH POOLING/ 
Usnesení č. 2106/2012 (80/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vypovězením smlouvy o poskytování služby ČSOB CASH POOLING FIKTIVNÍ ke dni 10. 10. 
2012. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě k běžnému účtu ČSOB, kterým se stanoví fixní úročení ve výši 0,3% 
p.a. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem výpovědi předmětné smlouvy a uzavření dodatku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys             Ing. Pavel Pavel 
          starosta                  místostarosta 
 


