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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  140. jednání Rady města Strakonice 

konaného 9. dubna 2014 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM 
Ing. Pavel – místostarosta  
PhDr. Říhová – místostarostka 
RM: Mgr. Cháberová, Mgr. Pavelka, Ing. Joza, Mgr. Samec 
Ing. Tůma – tajemník 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka 

    
 
Omluveni:   Mgr. Ing. Vondrys – starosta 

Mgr. Malotová – PR 
 
Program:  
                 
1. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1.1.2014 do 31.3.2014   
                Usnesení č. 3762/2014 
2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD 
                Usnesení č. 3763/2014 

B/Ukončení ubytování v AD 
                Usnesení č. 3764/2014 
3. Zápis z 8. jednání Rady seniorů města 
                Usnesení č. 3765/2014 
4. Doplnění usnesení č. 3554/2014 – licenční smlouvy 
                Usnesení č. 3766/2014 
5. ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 – navýšení použití investičního fondu 
                Usnesení č. 3767/2014 
6. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Odstranění havarijního stavu tribuny pro diváky 
ve sportovním areálu Na Sídlišti, Strakonice“  
                Usnesení č. 3768/2014 
7. MěKS - Zadání veř. zakázky malého rozsahu- Hrad Strakonice - zahradnický domek – 
staveb. úpravy 
                Usnesení č. 3769/2014 
8. ŠK - žádost o zproštění nájemného za umístění informačního banneru na most J. Palacha                      
                Usnesení č. 3770/2014 
9. Rozpočtové opatření č. 20 
                Usnesení č. 3771/2014 
10. Zpracování Analýzy zdravotního stavu obyvatel Strakonic a Zdravotního plánu města                         
                Usnesení č. 3772/2014 
11. Majetkové záležitosti 
              Usnesení č. 3773/2014 – 3795/2014 
12. SDH Dražejov – poskytnutí finančního příspěvku 
                Usnesení č. 3796/2014 
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140. jednání Rady města Strakonice zahájil pan místostarosta Ing. Pavel Pavel v 15:45 hodin 
v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
 
1. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1.1.2014 do 31.3.2014   
Usnesení č. 3762/2014 (140/1)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1.1.2014 do 31.3.2014. 
 
2. MěÚSS:  
A/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 3763/2014 (140/2)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Tomáše Irdzy, paní Ireny Minarikové, 
pana Jana Síkory, paní Jany Zábranské, paní Nataši Schusterové, pana Jaroslava 
Pohlodka, paní Marie Ferencové, pana Jiřího Vacha, paní Jany Tyburcové a pana Jana 
Farkaše na dobu určitou od 1.5.2014 do 30.6.2014. 
II.  Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na 
dobu určitou od 1.5.2014 do 30.6.2014. 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence. 
   
B/ Ukončení ubytování v AD 
Usnesení č. 3764/2014 (140/3)  
Rada města po projednání  
I.  Bere na vědomí 
ukončení ubytování v Azylovém domě pana Jana Bledého, paní Věry Žigové, pana Roberta 
Daniela, paní Petry Ferencové, pana Jana Bledého, paní Ivety Horváthové, pana Lukáše 
Horvátha, pana Jaroslava Lemera, pana Vladimíra Procházky. 
 
3. Zápis z 8. jednání Rady seniorů města 
Usnesení č. 3765/2014 (140/4)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 8. jednání Rady seniorů města ze dne 20.3.2014. 
 
4. Doplnění usnesení č. 3554/2014 – licenční smlouvy 
Usnesení č. 3766/2014 (140/5)  
Rada města po projednání  
I. Doplňuje  
usnesení č. 3554/2014: 
III. Pověřuje odbor školství a cestovního ruchu uzavíráním této licenční smlouvy s autory 
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fotografií dle potřeby města Strakonice. 
IV. Pověřuje starostu podpisem licenčních smluv.  
 
5. ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 – navýšení použití investičního fondu 
Usnesení č. 3767/2014 (140/6)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s navýšením použití investičního fondu z 90 tis. Kč na 100 tis. Kč na nákup elektrické fritézy 
do Školní jídelny při Základní škole Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882. 
 
6. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Odstranění havarijního stavu tribuny pro 
diváky ve  sportovním areálu Na Sídlišti, Strakonice“  
Usnesení č. 3768/2014 (140/8)  
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu č. SD/OEZI/132/14 na projekt s názvem 
„Odstranění havarijního stavu tribuny pro diváky ve sportovním areálu Na Sídlišti, 
Strakonice“ mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21  Strakonice (dále jen příjemce 
grantu) a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice. Výše 
grantu činí 160.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
7. MěKS - Zadání veř. zakázky malého rozsahu- Hrad Strakonice - zahradnický domek 
– staveb. úpravy 
Usnesení č. 3769/2014 (138/13)  
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  v platném znění 
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice    na 
realizaci akce: „ Hrad Strakonice – zahradnický domek – stavební úpravy“ , za podmínek a 
v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. Prima a.s. Strakonice  
2. Aldast spol s.r.o., Strakonice 
3. Zednictví Koblic, Katovice 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách MěKS v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „Hrad Strakonice – 
zahradnický domek – stavební úpravy“ s ukončením zakázky do 10.8.2014. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. Ing. Pavel Pavel 
2. JUDr. Eva Dlouhá  
3. Ing. Jana Narovcová  
4. Eva Dresslerová 
5. Soňa Petříková  
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. PhDr. Ivana Říhová  
2. Ing. Jaromír Zeman 
3. Ing.Arch. Marta Slámová 
4. Ing.Arch. David Andrlík 
5. Václav Pilc 
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IV. Ukládá 
ředitelce MěKS zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
V. Schvaluje 
Financování akce v celkové výši 676 138 Kč + DPH ve výši 141 989 Kč tj. celkem 818.127 
Kč. Pro financování akce bude použito finančních prostředků ve výši 570.000 Kč, které byly 
převedeny jako navýšení příspěvku na investice v roce 2014 a rozdíl bude dofinancován 
z rezervního fondu MěKS Strakonice. 
 
8. Žádost o zproštění nájemného za umístění informačního banneru na most J. Palacha                             
Usnesení č. 3770/2014 (140/9)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
se zproštěním nájemného za umístění dočasného informačního banneru na zábradlí mostu J. 
Palacha, týkající se konání farmářských trhů v těchto termínech: 
16. - 18. 4., 30. 4. - 2. 5., 14. - 16. 5., 28. - 30. 5., 11. - 13. 6., 25. - 27. 6., 9. - 11. 7., 23. - 25. 
7., 6. - 8. 8., 3. - 5. 9., 17. - 19. 9., 1. - 3. 10. a 15. - 17. 10. 
 
9. Rozpočtové opatření č. 20 
Usnesení č. 3771/2014 (140/10)  
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje 
RO  č. 20  ve výši  250 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na vypracování projektové dokumentace na akci 
„Stavební úpravy zimního stadionu STARZ, Strakonice“. Rozpočtové opatření bude kryto 
zapojením prostředků minulých let. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 20  provést. 
 
10. Zpracování Analýzy zdravotního stavu obyvatel Strakonic a Zdravotního plánu 
města                         
Usnesení č. 3772/2014 (140/11)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
Nabídku Národní sítě Zdravých měst ČR na zpracování Analýzy zdravotního stavu obyvatel 
Strakonic. 
II. Souhlasí  
se zpracováním Zdravotního plánu města Strakonice bez nároku na rozpočet města. 
III. Pov ěřuje 
místostarostku města Strakonice PhDr. Ivanu Říhovou garancí nad zpracováním Zdravotního 
plánu města Strakonice. 
 
 
11. Majetkové záležitosti 
 
1) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 082/87, ul. Na Ohradě 87, Strakonice II, o 
velikosti 3+1 a výměře 73,30 m2 
Usnesení č. 3773/2014 (140/7)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 082 o velikosti 3+1 (73,30 m2), v domě č.p. 87, ul. Na 
Ohradě, Strakonice II, přímým prodejem do osobního vlastnictví, kdy minimální cena bytu č. 
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082/87, ul. Na Ohradě 87, Strakonice II, včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a pozemku je stanovena ve výši 700.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
2) Vladimír Kalinay, Strakonice – žádost o výměnu bytu 
Usnesení č. 3774/2014 (140/7)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 001 v domě 
č.p. 194 ul. Lidická a s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 001 o 
velikosti 2+1 a výměře 95,5 m v I. nadzemním podlaží rodinného domku č.p. 51 ul. Povážská, 
Přední Ptákovice, přičemž nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 
trvání pracovního poměru nájemce pro ZŠ Povážská, Strakonice (§ 2297 a následující 
Občanský zákoník).  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 5.108,- Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Dodatku č. 7 k Mandátní smlouvě, uzavřené dne 12.3.1998 mezi městem 
Strakonice a Technickými službami Strakonice s.r.o., přičemž předmětem dodatku bude 
doplnění „Protokolu o předání a převzetí nemovitostí do správy“ o rodinný domek č.p. 51 ul. 
Povážská, Přední Ptákovice o velikosti 3+1 a celkové výměře 157,9 m2. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné dohody, smlouvy a dodatku. 
 
 
3) Žádost pana Michala Němce, bytem Zahorčice, Čestice 
Usnesení č. 3775/2014 (140/7)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s umístěním informační tabule o rozměrech 40x60 cm vedle hlavního vchodu do budovy 
Lidická 194, Strakonice, s označením Meditačního centra  Buddhismu Diamantové cesty, 
jehož provozovatelem ve výše uvedené budově je nájemce NP pan Michal Němec, bytem 
Zahorčice, Čestice, a sice dle návrhu nájemce (BUDDHISMUS DIAMANTOVÉ CESTY, 
obrázek Buddhy, vedle nápis CENTRUM BUDDHISMU DIAMANTOVÉ CESTY,  adresa a 
odkaz na web.bdc.cz.). 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas architekta města Strakonice a stavebního úřadu MěÚ 
Strakonice.  

 
4) Vyhlášení záměru na pronájem pozemku za účelem zřízení zahrádky 
Usnesení č. 3776/2014 (140/7)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru  na pronájem části pozemku p.č. 710/4 v k.ú. Modlešovice o výměře  
cca 370 m2, za účelem zřízení a užívání pozemku jako zahrádky.  

 
5) Jan Švehla, Přední Ptákovice  
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 613/1 v k.ú. Přední Ptákovice 
Usnesení č. 3777/2014 (140/7)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
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s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 613/1 o výměře cca 10 m2, v k.ú. Přední 
Ptákovice, obec Strakonice, za účelem přesahu dřevěné střechy- přístřešku na dva automobily. 
 
6) Pavel Vlček, Strakonice  
- žádost o souhlas z titulu majitele nemovitosti  s umístěním reklamní tabule 
Usnesení č. 3778/2014 (140/7)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s umístěním reklamní tabule, o rozměrech 2 x 1 m, na nemovitost v majetku města Strakonice 
– lávku pro pěší, spojující kemp Podskalí ( p.č. 94/1 v k.ú. Nové Strakonice) a ostrov Podskalí 
(p.č. 37/9 v k.ú. Strakonice). 
Reklamní tabule bude sloužit pouze pro potřeby stánku s občerstvením „Na Ostrově“. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas architekta města Strakonice a stavebního úřadu MěÚ 
Strakonice.  
 
7) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí 
Žadatel:  Ondřej Šulc, 386 01 Strakonice 
  Tomáš Bernad, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3779/2014 (140/7)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uložením kanalizačního a vodovodního řadu do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 
KN 1371/112, p.č. KN 1371/69, p.č. KN 1371/115, p.č. KN 1371/130 a p.č. KN 439/12 vše 
v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Napojení pozemků 
p.č. dle KN 357/3 a p.č. KN 1408/1 v k.ú. Strakonice na kanalizační a vodovodní řad“,dle 
sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
8)  Žádost o povolení sjezdu  
Žadatel: Radek Růth, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3780/2014 (140/7)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s povolením sjezdu z místní komunikace na pozemku p.č. KN 620 ve vlastnictví města 
Strakonice na pozemek ve  vlastnictví žadatele p.č. KN 165/7,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). 
 
9)  Žádost o povolení sjezdu  
Žadatel: Radek Růth, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3781/2014 (140/7)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s povolením sjezdu z místní komunikace na pozemku p.č. KN 620 ve vlastnictví města 
Strakonice na pozemek ve  vlastnictví žadatele p.č. KN 165/8, vše v k.ú. Přední Ptákovice.  
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a souhlasného vyjádření 
správců inženýrských sítí.  
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Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí o povolení sjezdu příslušným silničním správním 
úřadem (MěÚ Strakonice, odbor dopravy) ani povolení k provedení sjezdu ( MěÚ Strakonice, 
stavební úřad). 
 
10)  Žádost o povolení sjezdu  
Žadatel: Radek Růth, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3782/2014 (140/7)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s povolením sjezdu z místní komunikace na pozemku p.č. KN 622/1 ve vlastnictví města 
Strakonice na pozemek ve  vlastnictví žadatele p.č. KN 165/11 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). 
 
11) LIDL Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha, IČ: 26178541   
- žádost o vyjádření ke společnému územnímu a stavebnímu řízení na stavbu „Přístavba 
přípravny pečiva Lidl Strakonice, ul. Ellerova“ 
Usnesení č. 3783/2014 (140/7)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
z titulu majitele pozemků p.č. 1255/3, p.č. 1250/21 a p.č. st. 2840, vše v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice s realizací stavby „Přístavba přípravny pečiva Lidl Strakonice, ul. Ellerova“, která 
zahrnuje následující stavební objekty: SO 01 Přístavba přípravny pečiva, SO 02 Přístřešek pro 
nákupní vozíky, SO 05 Úprava komunikací a zpevněných ploch, SO 21 Úprava areálové 
komunikace, SO 40 Úprava areálových rozvodů NN, SO 50 Úprava areálového venkovního 
osvětlení, SO 70 Zařízení staveniště.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu,  architekta města Strakonice.   
 
12) Ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 3784/2014 (140/7)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy č. 2013-438 uzavřené dne 29.10.2013 mezi městem Strakonice 
a panem Milanem Šmídem, Strakonice, jejímž předmětem je pronájem garážového stání č. 12 
v objektu Leknínová 1392, Strakonice, a sice dohodou ke dni 30.4.2014.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody. 
III. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem garážového stání č. 12 v objektu Leknínová 1392, 
Strakonice. 
 
13)  Žádost pana Jaroslava Doubka,  Strakonice  
Usnesení č. 3785/2014 (140/7)  
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí  
s pořízením 33 ks nových válend do  areálu ubytovny Zimního stadionu, Na Křemelce 512, 
Strakonice, jejímž nájemcem je na základě nájemní smlouvy uzavřené s městem Strakonice 
dne 28.1.2005  pan Jaroslav Doubek,  Strakonice.  
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1) Zpracování technické a projektové dokumentace „Stavební úpravy zimního 
stadionu“ 
Usnesení č. 3786/2014 (140/7a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
se zadáním zpracování technické a projektové dokumentace akce „Stavební úpravy zimního 
stadionu“ panu Jiřímu Urbánkovi, Strakonice, Přední Ptákovice, IČ:73552771. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Strakonice a panem Jiřím Urbánkem, Strakonice, 
Přední Ptákovice, IČ:73552771, jejímž předmětem bude vypracování technické a projektové 
dokumentace akce „Stavební úpravy zimního stadionu“ tzn. pasport areálu ZS a projektová 
dokumentace pro stavební řízení a PD pro provádění stavby v souladu s požadavky 
Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (v rozsahu dle přílohy) za celkovou cenu 
díla 206.300,- Kč bez DPH.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

2) DMP spol. s r.o., Pracejovice 63, Strakonice, zastoupená jednatelem panem Václavem 
Horejšem – žádost o pronájem pozemku (zemědělský pacht) 
Usnesení č. 3787/2014 (140/7a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na zemědělský pacht, týkající se části pozemku p.č. 262/1 v k.ú. Střela  
o výměře cca 70.500 m2.  
 
3) Vyhodnocení nabídek v souvislosti s výběrem odběratele na odkup dřevní hmoty 
z lesů města Strakonice v období duben 2014 
Usnesení č. 3788/2014 (140/7a)  
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 Radek Kuberna, Pracejovice, 386 01 Strakonice, 
za cenu 80.000,- Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 96.800,- Kč, termín plnění 
v průběhu měsíce dubna roku 2014. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Radek Kuberna, Pracejovice, 386 01 Strakonice, za cenu 
80.000,- Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 96.800,- Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
4) ZŠ  Dukelská – stavební úpravy spojovacího krčku 
Usnesení č. 3789/2014 (140/7a)  
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s 
Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci akce: 
„ZŠ Dukelská –stavební úpravy spojovacího krčku“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve 
výzvě těmto dodavatelům: 
1. STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o. Strakonice II, Komenského, IČ 45023522 
2. PROTOM Strakonice, s.r.o., Strakonice I, Písecká 290, IČ 43841252 
3. SALVETE spol. s r.o., Strakonice I, Písecká 506, IČ 45023786 
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4. GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o., Řepice 138, IČ 28148258 
5. VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140, IČ 26101262 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „ZŠ Dukelská –stavební 
úpravy spojovacího krčku“. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen: PhDr. Ivana  Říhová 
2. člen: Mgr. Václav Vlček 
3. člen: Ing. Jana Narovcová 
4. člen: p. Jaroslav Houska  
5. člen: Ing. Oldřich Švehla 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník: Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník: Mgr. Zdeněk Kadlec 
3. náhradník: Ing. Jan Blahout 
4. náhradník: Ing. Lukáš Srb 
5. náhradník: Ing. Miloš Haiser 
IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
HLASOVÁNO: pro 5/1 nehlasoval (Ing. Joza) - schváleno 
 
5) MŠ Holečkova 413  – výměna oken 
Usnesení č. 3790/2014 (140/7a)  
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s 
Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci akce: 
„MŠ Holečkova 413  – výměna oken“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto 
dodavatelům: 
1. BRICK – STAV CZ a.s., Vráto 101, Č. Budějovice, IČ 26098377 
2. PROTOM Strakonice, s.r.o., Strakonice I, Písecká 290, IČ 43841252 
3. SALVETE spol. s r.o., Strakonice I, Písecká 506, IČ 45023786 
4. GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o., Řepice 138, IČ 28148258 
5. VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140, IČ 26101262 

6.IZOLTECHNIK CZECH spol. s.r.o., Jana Milíče 679, 370 01 České Budějovice IČ 
 25151541 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „MŠ Holečkova 413  – 
výměna oken“. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen: PhDr. Ivana  Říhová 
2. člen: Mgr. Miloslava Vozábalová 
3. člen: Ing. Jana Narovcová 
4. člen: p. Jaroslav Houska  
5. člen: Ing. Oldřich Švehla 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník: Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník: Mgr. Jana Kovandová 
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3. náhradník: Ing. Jan Blahout 
4. náhradník: Ing. Lukáš Srb 
5. náhradník: Ing. Miloš Haiser 
IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
6) ZŠ Povážská – venkovní zpevněné plochy a zahrada 
Usnesení č. 3791/2014 (140/7a)  
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s 
Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci akce: 
„ZŠ Povážská – venkovní zpevněné plochy a zahrada“, za podmínek a v rozsahu uvedeném 
ve výzvě těmto dodavatelům: 
1. PRIMA, akciová společnost, Strakonice I, Raisova 1004, IČ 47239743 
2. PROTOM Strakonice, s.r.o., Strakonice I, Písecká 290, IČ 43841252 
3. SALVETE spol. s r.o., Strakonice I, Písecká 506, IČ 45023786 
4. GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o., Řepice 138, IČ 28148258 
5. VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140, IČ 26101262 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „ZŠ Povážská – venkovní 
zpevněné plochy a zahrada“ 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen: PhDr. Ivana  Říhová 
2. člen: Mgr. Jaroslava Cháberová   
3. člen: Ing. Jana Narovcová 
4. člen: p. Jaroslav Houska  
5. člen: Ing. Oldřich Švehla 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník: Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník: Mgr. Zdeňka Pletková 
3. náhradník: Ing. Jan Blahout 
4. náhradník: Ing. Lukáš Srb 
5. náhradník: Ing. Miloš Haiser 
IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
7) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 003, v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice  
Usnesení č. 3792/2014 (140/7a)  
Rada města po projednání  
I. Revokuje  
usnesení RM č. 3710/2014 ze dne 26.3.2014 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. 003 v domě č. p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, o 
velikosti 1+1 a výměře 37,10 m2 s paní Irenou Minarikovou, Protivín, přičemž smlouva o 
nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení vždy o další 3 
měsíce formou dodatku k NS při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. V NS budou 
vyjmenovány osoby, které budou v předmětném bytě bydlet a zároveň bude upozorněno na 
povinnost hlásit osoby, které žijí s nájemcem v bytě (§2272 Občanského zákoníku). Nájemní 
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smlouva nebude uzavřena, pokud před podpisem smlouvy nebude uhrazen dluh ve výši 
4.580,- Kč (komunální odpad) za pana Tomáše Irdzu, Strakonice. 
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 1883,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy  
 

8) Žádost Bedřicha Tomáška – TISK, se sídlem Na Ostrově 1415, Strakonice 
Usnesení č. 3793/2014 (140/7a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových  prostorů o celkové výměře 258 m2 v přízemí 
objektu Na Ostrově 1415, Strakonice dosavadnímu nájemci prostorů panu Bedřichu 
Tomáškovi – TISK, se sídlem Na Ostrově 1415, Strakonice, na dobu 29 dnů, po kterou bude 
dosavadní nájemce provádět postupné vyklízení pronajatých prostorů a prodej  strojů a 
zařízení, nacházejících se v těchto prostorech. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku nebytových  prostorů o výměře 258 m2 v přízemí objektu 
čp. 1415 Na Ostrově ve Strakonicích.  
 
9) Žádost Přátel Mateřského centra Beruška  Strakonice, o.s.  
Usnesení č. 3794/2014 (140/7a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podnájmem části nebytových prostorů v budově bývalé ZŠ Lidická 194 ve Strakonicích, 
jejichž nájemcem je Občanské sdružení  Přátelé MC Beruška Strakonice, konkrétně se jedná o 
poskytnutí  školící místnosti spol. IMPAKT – společnost pro aktivizaci periferií, se sídlem 
Dub u Prachatic, Mlýn č.p. 33, která realizuje projekt financovaný z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt má název 
"Perspektiva propojení pracovního a rodinného života". 
 
10) Požadavek na náhradu škody   
Usnesení č. 3795/2014 (140/7a)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
výzvu manželů Aleny a Václava Procházkových k úhradě částky 1.000.000,- Kč z titulu 
náhrady škody způsobené v souvislosti s výstavbou Základní školy Povážská ve Strakonicích 
na jejich domě čp. 301 ve Strakonicích, v části obce Přední Ptákovice, stojícího na st. parc.č. 
521 v kat. území Přední Ptákovice, která  má být považovaná jako předžalobní upomínka.  
II. Nesouhlasí  
s uhrazením částky 1.000.000,- Kč manželům Aleně a Václavu Procházkovým z titulu 
náhrady škody způsobené v souvislosti s výstavbou Základní školy Povážská ve Strakonicích 
na jejich domě čp. 301 ve Strakonicích, v části obce Přední Ptákovice, stojícího na st. parc.č. 
521 v kat. území Přední Ptákovice.  
 
12. SDH Dražejov – poskytnutí finančního příspěvku 
Usnesení č. 3796/2014  
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 15.000,-Kč na náklady spojené s oslavami 110 let 
založení SDH v Dražejově, které se budou konat 19.7.2014 na fotbalovém hřišti v Dražejově. 
Bude hrazeno použitím prostředků minulých let (RO č. 21). 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel                    Ing. Luděk Joza   
   místostarosta                  člen RM    


