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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  102. jednání Rady města Strakonice 

konaného 24. dubna  2013 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  Mgr. Malotová – PR 
 
Program:  
 

1. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.1.2013 do 30.3.2013 
       Usnesení č. 2727/2013 

2. Smlouva o výpůjčce (EKO-KOM, a.s. – nádoby na tříděný odpad) 
       Usnesení č. 2728/2013 

3. Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky MŠ U Parku 
       Usnesení č. 2729/2013 

4. MěÚSS – ubytování v AD 
       Usnesení č. 2730/2013 

5. Majetkové záležitosti 
                      Usnesení č. 2731/2013 – 2741/2013 
6. Užití znaku města (kniha Česká republika – města a obce) 

       Usnesení č. 2742/2013 
7. HC Strakonice, o.s. – bezplatný pronájem parkoviště v době konání Václavské pouti 2013 

       Usnesení č. 2743/2013 
8. Licenční smlouva (OSA) – „Vítání léta“ 

       Usnesení č. 2744/2013 
9. Dodatek ke smlouvě o dílo na vypracování architektonické studie přístavby ZŠ Dukelská              

       Usnesení č. 2745/2013 
10. TS – bytové záležitosti           

       Usnesení č. 2746/2013 
11. MP - Darovací smlouva - jednorázový finanční dar           

       Usnesení č. 2747/2013 
12. Pozvání delegace do partnerského města Lengnau       

       Usnesení č. 2748/2013 
13. BK Strakonice – poskytnutí finančního příspěvku 

       Usnesení č. 2749/2013 
14. Problematika STTV 

       Usnesení č. 2750/2013 
 
102. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 13:45 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
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1) Přehled objednávek odboru ŽP za 1. čtvrtletí 2013 
Usnesení č. 2727/2013 (102/1) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
předložený Přehled objednávek odboru ŽP za 1. čtvrtletí 2013. 
 
2. Smlouva o výpůjčce (EKO-KOM, a.s. – nádoby na tříděný odpad) 
Usnesení č. 2728/2013 (102/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením ,,Smlouvy o výpůjčce“ nádob na tříděný odpad od firmy EKO-KOM, a.s na 
dobu neurčitou bez nároku na rozpočet. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
3. Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky MŠ U Parku 
Usnesení č. 2729/2013 (102/3) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla  
nevyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy U Parku, 
Strakonice, Plánkova 353. 
II. Potvrzuje 
p. Janu Čechovou na vedoucím pracovním místě ředitelky Mateřské školy U Parku, 
Strakonice, Plánkova 353, na dobu určitou 6 let, od 1. srpna 2013 do 31. července 2019.  
 
4. MěÚSS – ubytování v AD 
Usnesení č. 2730/2013 (102/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Dagmary Kamírové v období od 15.4.2013 do 
30.6.2013. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 15.4.2013 do 30.6.2013.  
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
5. Majetkové záležitosti 
Projednání výše uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1) Přehled objednávek majetkového odboru za 1. čtvrtletí 2013 
Usnesení č. 2731/2013 (102/5) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za 1. čtvrtletí 2013. 
 
1) Myslivecké sdružení Banín Dražejov, Dražejov 23, Strakonice, v zastoupení Ladislav 
Hořejší – jednatel 
- žádost o prodej části pozemku p.č. 223 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
Usnesení č. 2732/2013 (102/5a) 
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 223 o výměře cca 100 m2, v k.ú. 
Dražejov u Strakonic, za účelem umístění skladu nářadí a zrnin. 
 
2) Miroslav Sivák, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 2733/2013 (102/5a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 012 o velikosti 2+1 a 
výměře 65,37 m2 v domě č.p. 47, Velké náměstí, Strakonice, s panem Miroslavem Sivákem, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu  o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
3) Patricie Bledá, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2734/2013 (102/5a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou Patricií Bledou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu  o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 

 
4) Vyhodnocení nabídek do veřejné zakázky malého rozsahu v souvislosti  
s dodavatelem stavebních prací na akci: ,, Dražejov – odvodnění komunikace, 
prodloužení kanalizace“ 
Usnesení č. 2735/2013 (102/5a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele na stavební práce ,, Dražejov – odvodnění 
komunikace, prodloužení kanalizace“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností 
COLAS CZ, a.s., Divize silničního stavitelství – oblast Jih, Chýnovská 851, 391 11 Planá nad 
Lužnicí, za cenu  135.724,-Kč bez DPH, tj za celkovou cenu díla včetně DPH 164.226,- Kč, 
termín plnění do 31.5.2013. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem „COLAS CZ, a.s., Divize silničního stavitelství – oblast 
Jih, Chýnovská 851, 391 11 Planá nad Lužnicí“ na dodávku díla „Dražejov – odvodnění 
komunikace, prodloužení kanalizace“ za cenu 135.724,-Kč bez DPH, tj za celkovou cenu díla 
včetně DPH 164.226,- Kč, termín plnění do 31.5.2013. 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy . 
 
5) Žádost o prohlášení památkou na MKČR 
Usnesení č. 2736/2013 (102/5a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o prohlášení do Ústředního seznamu kulturních památek za nemovitou 
kulturní památku budovu bývalé márnice na hřbitově u kostela sv. Václava ve Strakonicích. 
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II. Pověřuje 
PhDr. Ivanu Říhovou vypracováním příslušných podkladů dle §3 Památkového zákona o 
prohlašování věci za kulturní památku. 
 
6) Vyhodnocení nabídek v souvislosti s výběrem odběratele na odkup dřevní hmoty 
z lesů města Strakonice v období duben 2013 
Usnesení č. 2737/2013 (102/5a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením poptávkového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr odběratele dřevní hmoty z lesů města Strakonice. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou CHANA – DW s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 
Červený Kostelec, korespondenční adresa: Víska 34, 387 19 Čestice, za cenu 147.440,- Kč 
bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 178.402,- Kč, termín plnění v průběhu měsíce 
dubna roku 2013. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou CHANA – DW s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec, 
korespondenční adresa: Víska 34, 387 19 Čestice, za cenu 147.440,- Kč bez DPH, tj. za 
celkovou cenu včetně DPH 178.402,- Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
7) Otevřené řízení v souvislosti s realizací akce „Silnice ev. č. III/02220 Starý Dražejov 
průtah – SO 102 a SO 401“ 
Usnesení č. 2738/2013 (102/5a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením otevřeného řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby: „Silnice ev. č. III/02220 Starý Dražejov 
průtah – SO 102 a SO 401“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností ZNAKON a.s., 
Sousedovice 44, 386 01 Strakonice za cenu díla 2.295.295,25 Kč bez DPH, tj. 2.777.307,25 
Kč včetně DPH, termín plnění je do 180-ti dnů ode dne předání staveniště. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice 
na akci „Silnice ev. č. III/02220 Starý Dražejov průtah – SO 102 a SO 401“ za cenu 
2.295.295,25  Kč bez DPH, tj. 2.777.307,25 Kč včetně DPH, termín plnění je do 180-ti dnů 
ode dne předání staveniště. 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
1) Úprava usnesení ZM číslo 475/ZM/2013 ze dne 3. dubna 2013 
Pan  Sáva Jágr, Strakonice – žádost o prodej pozemku v lokalitě Mušky 
Usnesení č. 2739/2013 (102/5b) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 320/341 o výměře 805 m2 v k.ú. Přední Ptákovice, za 
účelem výstavby  rodinného  domu,   panu Sávu Jágrovi,Plzeň 326 00, za cenu 1.050,- 
Kč/m2.  
Prodej bude řešen kupní smlouvou v souladu s usnesením ZM č.441/ZM/2013, bod IV. ze 
dne 27.2.2013 a v případě předložení kolaudačního souhlasu, příp. jiného povolení k užívání 
dle stavebních předpisů, na RD do 5 – ti let ode dne právních účinků vkladu vlastnického 
práva do KN k převáděnému pozemku, bude p. Jágrovi vrácena část z již uhrazené kupní 
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ceny, a to ve výši 80.500,-Kč za podmínky, že nedojde ve lhůtě 5-ti let ode dne právní 
účinnosti vkladu vlastnického práva do katastru nemovitosti,  k převodu pozemku na jinou 
osobu. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Úprava usnesení ZM číslo 474/ZM/2013 ze dne 3. dubna 2013 
Paní  Veronika Szabová, Hoslovice, 387 19 Čestice – žádost o prodej pozemku v lokalitě 
Mušky 
Usnesení č. 2740/2013 (102/5b) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 320/340 o výměře 754 m2 v k.ú. Přední Ptákovice, za 
účelem výstavby  rodinného  domu, paní Veronice Szabové,  Hoslovice, 387 19 Čestice, za 
cenu 1.050,- Kč/m2.  
Prodej bude řešen kupní smlouvou v souladu s usnesením ZM č.441/ZM/2013, bod IV. ze 
dne 27.2.2013 a v případě předložení kolaudačního souhlasu, příp. jiného povolení k užívání 
dle stavebních předpisů, na RD do 5 – ti let ode dne právních účinků vkladu vlastnického 
práva do KN k převáděnému pozemku, bude paní Strnadové vrácena část z již uhrazené 
kupní ceny, a to ve výši 75.400,-Kč za podmínky, že nedojde ve lhůtě 5-ti let ode dne právní 
účinnosti vkladu vlastnického práva do katastru nemovitosti,k převodu pozemku na jinou 
osobu. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
1) MŠ Svojsíkova - výtah pro dopravu jídla   
Usnesení č. 2741/2013 (102/5c) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s přímým zadáním  dodávky a montáže výtahu firmě Otis a.s., Jana Opletala 1789, Břeclav.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Otis a.s., Jana Opletala 1789, Břeclav, IČ: 42324254 , za  cenu 
185 000,-Kč bez DPH,  223 850,- Kč vč. DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
6. Užití znaku města (kniha Česká republika – města a obce) 
Usnesení č. 2742/2013 (102/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice v připravované publikaci Česká republika – města a obce, 
PROXIMA Bohemia s. r. o., Místopisné vydavatelství, Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2. 
 
7. HC Strakonice, o.s. – bezplatný pronájem parkoviště v době konání Václavské pouti 
2013 
Usnesení č. 2743/2013 (102/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s bezplatným pronájmem plochy před zimním stadionem, asfaltové cesty k plaveckému 
stadionu a parkoviště před plaveckým stadionem občanskému sdružení HC Strakonice, o.s., 
Na Křemelce 512, Strakonice a to ve dnech 28.9. a 29.9.2013 za účelem zajištění parkování 
v době konání Václavské pouti. 
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8. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl se společností Intergram – 
nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových 
záznamů, o. s., Na Poříčí 27, 110 00 Praha 
Usnesení č. 2744/2013 (102/8) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností 
Intergram – nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově 
obrazových záznamů, o. s., Na Poříčí 27, 110 00 Praha 1. Jedná se o licenci k užití hudebních 
děl v rámci akce Strakonické vítání léta na strakonickém hradě 27. dubna 2013. Autorská 
odměna činí 1053,- vč. DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
9. Dodatek ke smlouvě o dílo na vypracování architektonické studie přístavby ZŠ 
Dukelská              
Usnesení č. 2745/2013 (102/9) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy s uchazečem Ing. arch. Janem Rampichem, Únice na 
dodávku díla „vypracování architektonické studie přístavby základní školy Dukelská ve 
Strakonicích“, předmětem dodatku je změna termínu plnění do 31.5.2013. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětného dodatku č. 1 smlouvy o dílo. 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit předmětný dodatek č. 1 smlouvu o dílo k podpisu. 
 
10. TS – bytové záležitosti           
1. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá (Cinová Margita) 
Usnesení č. 2746/2013 (102/10) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu na byt – nájem doba určitá Cinová Margita, bytem Strakonice, 
č.b. A01 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie v přízemí domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nevyklizení bytu do konce platnosti nájemní 
smlouvy tj. do 14.5.2013, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
11. MP - Darovací smlouva - jednorázový finanční dar           
Usnesení č. 2747/2013 (102/11) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s nabídkou jednorázového finančního daru ve výši 5000,- Kč firmou KT-ROS Prachatice s. r. 
o. na úhradu části nákladů spojených s pořádáním dopravní soutěže pro MŠ městskou policií 
a odborem dopravy MÚ Strakonice. Finanční částka bude využita na zakoupení věcných cen 
do jednotlivých mateřských školek. 
II. Pověřuje 
Starostu města podpisem darovací smlouvy.  
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12.  Pozvání delegace do partnerského města Lengnau       
Usnesení č. 2748/2013 (100/10) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s návštěvou partnerského města Lengnau ve dnech 25. července – 27. července 2013.  
Město Strakonice bude zastupovat Ing. Pavel Pavel a Mgr. Josef Samec. 
 
13. BK Strakonice – poskytnutí finančního příspěvku 
Usnesení č. 2749/2013  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 4.000,-Kč BK Strakonice u příležitosti konání 
celostátního festivalu dívek r. nar. 2001, který se bude konat ve dnech 3. – 5.5.2013. Bude 
hrazeno z rozpočtu odboru školství a CR, org. 214. 
 
14. Problematika STTV 
Usnesení č. 2750/2013  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
informaci ředitelky MěKS o aktuální situaci STTV. 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys             Ing. Pavel Pavel 
            starosta                 místostarosta 


