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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  53. jednání Rady města Strakonice 

konaného 15. června 2016 v malé zasedací místnosti 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM 
Mgr. Hrdlička – starosta 
p. Jungvirt – místostarosta 
RM:, p. Christelbauer, Ing. Moučka, p. Štrébl, pí Vlasáková 
p. Stroner – tajemník 

Omluveni:   Ing. Oberfalcer  
Program:  
 
1. Odbor rozvoje 

• Dětské hřiště v areálu Základní školy Dukelská  
            Usnesení č. 2210/2016 

• Zápis z 12. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 19. 5. 2016 
            Usnesení č. 2211/2016 

• Průmyslová zóna – proces vzniku a parametry prodeje 
            Usnesení č. 2212/2016 

• Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Strakonice čp. 1 (bývalá ZŠ) 
– obnova jižní fasády, Velké náměstí 1, 386 01 Strakonice, parc. č. 114/1, k.ú. Strakonice, 
rejstř. č. ÚSKP 40837/3-3950“ 

            Usnesení č. 2213/2016 
• Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Pátrání v minulosti – 

prohlídka města za magického úplňku nebo tajemného novoluní“  
            Usnesení č. 2214/2016 

• Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Strakonice – bezpečnost 
silničního provozu a chodců u kruhové křižovatky v Ellerově ulici“ 

            Usnesení č. 2215/2016 
• Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Výklenková kaplička u 

Volyňky, Strakonice – ÚSKP – 14371/3-4257, p.č. 53/2, katastální území Nové 
Strakonice“ 

                        Usnesení č. 2216/2016 
• Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Obraz ve výklenkové 

kapličce u Volyňky, Strakonice, p.č. 53/2, katastrální území Nové Strakonice“ 
            Usnesení č. 2217/2016 

• Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Psí útulek Strakonice – 
oprava podlahy kotců“ 

            Usnesení č. 2218/2016 
• Smlouva o poskytnutí dotace z Jč kraje na projekt „Studie odtokových poměrů  k.ú. 

Přední Ptákovice, Strakonice“ 
            Usnesení č. 2219/2016 

• Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Rekonstrukce sociálních 
zařízení v objektu tribuny pro diváky ve sportovním areálu Na Sídlišti, Strakonice“ 

                    Usnesení č. 2220/2016 
2. ŽP 

• Výpověď pojistné smlouvy č. 42-144 530-19 o úrazovém pojištění osob dopravovaných 
motorovým vozidlem 

  Usnesení č. 2221/2016 
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• Přijetí nového člena jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO III/2 – Strakonice 
            Usnesení č. 2222/2016 

• Ukončení činnosti člena jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO III/2 – Strakonice 
            Usnesení č. 2223/2016 
 
 

• Smlouva o poskytnutí daru od Lesů ČR, s. p. 
            Usnesení č. 2224/2016 

• Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., na akci: „Rozšíření sběrného 
systému města Strakonice“ 

            Usnesení č. 2225/2016 
3. Odbor dopravy 

• Zápis z 11. jednání dopravní komise ze dne 10.5.2016 
            Usnesení č. 2226/2016 

• Projektová dokumentace řešící chodník a veřejné osvětlení v ulici Na Křemelce 
            Usnesení č. 2227/2016 

4. Sociální odbor 
• Nabídka spolupráce s Domovem Libníč a Centrem sociálních služeb Empatie 

            Usnesení č. 2228/2016 
5. Finanční odbor 

• Rozpočtová opatření č. 51 – 71 
            Usnesení č. 2229/2016 

• Darovací smlouva 
            Usnesení č. 2230/2016 

• Nájemní smlouva se smlouvou o podnájmu (pouť) 
           Usnesení č. 2231/2016 

6. Majetkové záležitosti 
Usnesení č. 2232/2016 – č. 2269/2016 

 
7. MěKS 

• Výsledky veřejné zakázky malého rozsahu – XXII. MDF Strakonice 2016 – Dodávka 
služby technického zajištění a zajištění cateringu za podmínek daných pořadatelem 

            Usnesení č. 2270/2016 
• Výsledky veřejné zakázky malého rozsahu- Dodávka velkoformátového tiskového stroje 

včetně dopravy, umístění a proškolení obsluhy 
            Usnesení č. 2271/2016  

• Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu – „Účetní služby 
pro MěKS Strakonice“ 

            Usnesení č. 2272/2016  
8. Odbor školství a CR 

• Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy Povážská 
Strakonice, Nad Školou 560 

               Usnesení č. 2273/2016  
• Použití investičního fondu Základní školy Povážská Strakonice – server 

            Usnesení č. 2274/2016 
• Použití investičního fondu Základní školy Povážská Strakonice - interaktivní tabule 

            Usnesení č. 2275/2016 
• Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ U Parku, v MŠ Lidická, v MŠ 

A.B.Svojsíka, v MŠ Šumavská a v MŠ Čtyřlístek 
            Usnesení č. 2276/2016 

• Žádost o povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 a č. 1/2001 
            Usnesení č. 2277/2016 
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• Užití znaku města Strakonice – Roadshow Jižní Čechy olympijské 
            Usnesení č. 2278/2016 

9. Užití znaku města – ČD, a.s., Generální ředitelství, České Budějovice 
            Usnesení č. 2279/2016 

10. Odbor vnitřních věcí 
• Organizační řád Městského úřadu Strakonice 

            Usnesení č. 2280/2016 
11. STARZ 

• Pasportizace objektů 
            Usnesení č. 2281/2016 

12. ZŠ F.L.Č. 
• Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka a montáž šatních skříněk pro žáky Základní 

školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280, odloučené pracoviště Chelčického 
555“ 

            Usnesení č. 2282/2016 
13. TS – bytové záležitosti 

• Likvidace  kolen ve dvoře domu U sv. Markéty čp. 58, Strakonice 
            Usnesení č. 2283/2016 

14.Odbor informatiky a provozu 
• Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Dodávka licencí 

Microsoft Ofice 2016“ 
            Usnesení č. 2284/2016 

                             
53. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta M. Jungvirt v 15:05 hodin v malé zasedací 
místnosti MěÚ. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. Odbor rozvoje 

• Dětské hřiště v areálu Základní školy Dukelská  
Usnesení č. 2210/2016 (53/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s realizací dětského hřiště v areálu Základní školy Dukelská ve Strakonicích. 

 
• Zápis z 12. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 19. 5. 2016 

Usnesení č. 2211/2016 (53/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 12. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 19. 5. 2016 
 

• Průmyslová zóna – proces vzniku a parametry prodeje 
Usnesení č. 2212/2016 (53/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
pracovní materiál „Průmyslová zóna – proces vzniku a parametry prodeje“ 
 

• Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Strakonice čp. 1 
(bývalá ZŠ) – obnova jižní fasády, Velké náměstí 1, 386 01 Strakonice, parc. č. 114/1, 
k.ú. Strakonice, rejstř. č. ÚSKP 40837/3-3950“ 

Usnesení č. 2213/2016 (53/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/674/2016, reg. č. 32-02-020/2016 na realizaci 
projektu „Strakonice čp. 1 (bývalá ZŠ) – obnova jižní fasády, Velké náměstí 1, 386 01 Strakonice, 
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parc. č. 114/1, k.ú. Strakonice, rejstř. č. ÚSKP 40837/3-3950“, mezi městem Strakonice, Velké 
náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen příjemcem dotace) a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 
1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen poskytovatelem dotace).     
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy.  
 

• Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Pátrání v minulosti – 
prohlídka města za magického úplňku nebo tajemného novoluní“  

Usnesení č. 2214/2016 (53/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/979/2016, reg. č. 428-001-242/16 na realizaci 
projektu „Pátrání v minulosti – prohlídka města za magického úplňku nebo tajemného novoluní“, mezi 
městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen příjemcem dotace) a Jihočeským 
krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen poskytovatelem dotace). Výše 
dotace činí 20 tis. Kč.     
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy.  
 

• Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Strakonice – 
bezpečnost silničního provozu a chodců u kruhové křižovatky v Ellerově ulici“ 

Usnesení č. 2215/2016 (53/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1554/2016, reg. č. 420-01-007/16 na realizaci 
projektu „Strakonice – bezpečnost silničního provozu a chodců u kruhové křižovatky v Ellerově ulici“, 
mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen příjemcem dotace) a 
Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen poskytovatelem 
dotace). Výše dotace činí 200 tis. Kč.     
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy.  
 

• Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Výklenková kaplička u 
Volyňky, Strakonice – ÚSKP – 14371/3-4257, p.č. 53/2, katastální území Nové 
Strakonice“ 

Usnesení č. 2216/2016 (53/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1432/2016, reg. č. 431-02-010/16 na realizaci 
projektu „Výklenková kaplička u Volyňky, Strakonice – ÚSKP – 14371/3-4257, p.č. 53/2, katastrální 
území Nové Strakonice“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen 
příjemcem dotace) a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále 
jen poskytovatelem dotace). Výše dotace činí 50 tis. Kč.     
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy.  

• Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Obraz ve výklenkové 
kapličce u Volyňky, Strakonice, p.č. 53/2, katastrální území Nové Strakonice“ 

Usnesení č. 2217/2016 (53/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1467/2016, reg. č. 431-01-04/16 na realizaci 
projektu „Obraz ve výklenkové kapličce u Volyňky, Strakonice, p.č. 53/2, katastrální území Nové 
Strakonice“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen příjemcem 
dotace) a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen 
poskytovatelem dotace). Výše dotace činí 30 tis. Kč.     



 5 

II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy.  
 

• Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Psí útulek Strakonice – 
oprava podlahy kotců“ 

Usnesení č. 2218/2016 (53/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1654/16, reg. č. 424-01-02/16 na realizaci 
projektu „Psí útulek Strakonice – oprava podlahy kotců“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 
386 21 Strakonice (dále jen příjemcem dotace) a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 
76 České Budějovice (dále jen poskytovatelem dotace). Výše dotace činí 10 890,- Kč.     
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy.  
 

• Smlouva o poskytnutí dotace z Jč kraje na projekt „Studie odtokových poměrů  k.ú. 
Přední Ptákovice, Strakonice“ 

Usnesení č. 2219/2016 (53/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1610/2016, reg. č. 38-02-001 na realizaci 
projektu „Studie odtokových poměrů k.ú. Přední Ptákovice, Strakonice“, mezi městem Strakonice, 
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen příjemcem dotace) a Jihočeským krajem, U Zimního 
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen poskytovatelem dotace). Výše dotace činí 127 
050,- Kč.     
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy.  
 

• Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Rekonstrukce 
sociálních zařízení v objektu tribuny pro diváky ve sportovním areálu Na Sídlišti, 
Strakonice“ 

Usnesení č. 2220/2016 (53/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1124/2016, reg. č. 416-02-007 na realizaci 
projektu „Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu tribuny pro diváky ve sportovním areálu Na 
Sídlišti, Strakonice“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen 
příjemcem dotace) a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále 
jen poskytovatelem dotace). Výše dotace činí 98 tis. Kč.     
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy.  
 
2. ŽP 

• Výpověď pojistné smlouvy č. 42-144 530-19 o úrazovém pojištění osob 
dopravovaných motorovým vozidlem 

Usnesení č. 2221/2016 (53/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vypovězením pojistné smlouvy č. 42 144530-19 o úrazovém pojištění osob dopravovaných 
motorovým vozidlem, ev. č. ST 40-18, uzavřené mezi městem Strakonice a Českou pojišťovnou, a. s. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem výpovědi předmětné smlouvy s Českou pojišťovnou, a.s. 
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• Přijetí nového člena jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO III/2 – Strakonice 
Usnesení č. 2222/2016 (53/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s přijetím nového člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce JPO III/2 - Strakonice pana Petra 
Bindera, zařazení na funkci hasič a s uzavřením Dohody o činnosti hasiče v jednotce sboru 
dobrovolných hasičů obce města Strakonice s panem Petrem Binderem. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy s členem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
JPO III/2 – Strakonice. 

 
• Ukončení činnosti člena jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO III/2 – Strakonice 

Usnesení č. 2223/2016 (53/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením Dohody o výkonu činnosti hasiče jednotky SDHO uzavřené dne 18. května 2011 s panem 
Petrem Šůsem, a to dohodou ke dni 15. června 2016, popř. výpovědí v zákonné výpovědní době.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dokumentu k ukončení předmětné Dohody o výkonu činnosti 
hasiče jednotky SDHO s panem Petrem Šůsem. 
 

• Smlouva o poskytnutí daru od Lesů ČR, s. p. 
Usnesení č. 2224/2016 (53/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením darovací smlouvy mezi LČR, s.p., IČO:421 96 451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový 
Hradec Králové, p. Hradec Králové, jako poskytovatelem a Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 
Strakonice, IČ 251810, jako příjemcem, jejímž předmětem je dar na podporu environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty ve výši 15.000,- Kč.   
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy. 
 

• Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., na akci: „Rozšíření 
sběrného systému města Strakonice“ 

Usnesení č. 2225/2016 (53/3) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci dodávky v rámci projektu„Rozšíření sběrného systému 
města Strakonice“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění   
II. Schvaluje 
předložený rozsah dodávky vybavení definovaný projektem  „Rozšíření sběrného systému města 
Strakonice“  
III. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky dle zák. 137/2006 Sb., na realizaci  dodávky: „Rozšíření sběrného 
systému města Strakonice“ těmto dodavatelům: 
1.ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín  
2.MEVA-TEC s.r.o.  Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem 
3.Komunální technika, s.r.o. Boleslavská 1544, 250 01 Brandýs nad Labem 
4.Krickner s.r.o., Nedvědovo náměstí 283/4, 147 00 Praha 4 – Podolí  
5.Výroba a prodej kontejnerů-Pavel Kozák, Zahradní 361, 411 56 Bohušovice nad Ohří  
IV. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena bez DPH 
V. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice  
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VI. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 

1. předseda Milan Jungvirt 
2. člen zástupce fy. Promitens  spol. s r.o.  
3. člen ing. Jaroslav Brůžek  
4. člen Stanislav Mrkvička 
5. člen ing. Lucie Klimešová 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička  
2. náhradník ing. Radka Mrkvičková 
3. náhradník ing. Lukáš Srb 
4. náhradník ing. Miroslav Šobr 
5. náhradník ing. Petr Šťastný 

VII. Ukládá 
vedoucí odboru životního prostředí zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
3. Odbor dopravy 

• Zápis z 11. jednání dopravní komise ze dne 10.5.2016 
Usnesení č. 2226/2016 (53/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 11. jednání  dopravní komise konané dne 10.5.2016. 
 

• Projektová dokumentace řešící chodník a veřejné osvětlení v ulici Na Křemelce 
Usnesení č. 2227/2016 (53/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním vypracování projektové dokumentace řešící osvětlení a chodník v ulici Na Křemelce od 
mostu přes Otavu, podél zimního a fotbalového stadiónu.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru zadat vypracování předmětné projektové dokumentace. 
 
4. Sociální odbor 

• Nabídka spolupráce s Domovem Libníč a Centrem sociálních služeb Empatie 
Usnesení č. 2228/2016 (53/5) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s tím, aby se město Strakonice podílelo na úhradě nákladů za ubytování, stravu a péči paní Růženy 
Petelové Domovu Libníč a Centru sociálních služeb Empatie z důvodu nedostatku finančních 
prostředků. 
II. Ukládá   
sociálnímu provést schválené usnesení         
 
5. Finanční odbor 

• Rozpočtová opatření č. 51 – 71 
Usnesení č. 2229/2016 (53/6, 53/6a) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 51  ve výši  428 000,- Kč 
Finanční prostředky ze státního rozpočtu z Programu prevence kriminality v roce 2016 na zajištění 
projektu „Strakonice – asistent prevence kriminality“. V rozpočtu města je na spolufinancování 
schválena částka 50 000,- Kč. 
 (v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna rozp. 
po 

skute čnost 
k 6.6. 

předpoklad 
čerpání 
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změně 

Prevence kriminality 2016    50,0 428,0 478,0 50,0 478,0 

    Dotace SR 0,0 428,0 428,0 0,0 428,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

Výdaje                  1 5311 5xxx 428,0 14 018  

Příjmy   1  4116 428,0 14 018  

RO  č. 52  ve výši  20 000,- Kč 
Neinvestiční účelová dotace z JčK v rámci dotačního programu Jižní Čechy olympijské 2016 za 
účelem zajištění projektu „Sportovní hry seniorů“ (ÚZ 450). 
RO  č. 53  ve výši  30 000,- Kč 
Neinvestiční účelová dotace z JčK v rámci dotačního programu Jižní Čechy olympijské 2016 za 
účelem zajištění projektu „Strakonické vítání“ (ÚZ 450). 
RO  č. 54  ve výši  450 000,- Kč 
Neinvestiční účelová dotace z JčK v na zajištění projektu „Strakonice čp. 1 (bývalá ZŠ) – obnova jižní 
fasády, Velké náměstí 1, 386 01  Strakonice“  (ÚZ 432). 
RO  č. 55  ve výši  200 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Regenerace sídliště Stavbařů“, kde 
dojde k úspoře finančních prostředků na dofinancování akce „Strakonice čp. 1 (bývalá ZŠ) – obnova 
jižní fasády, Velké náměstí 1, 386 01  Strakonice“  na základě výběrového řízení,  dále na financování 
činnosti koordinátora BOZP a archeologického průzkumu na stavbě. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 6.6. 

předpoklad 
čerpání 

Obnova fasády čp.1 VN (dotace+vlastní zdroje)   1 250,0 200,0 1 450,0 47,0 1 450,0 

    Regen.Stavbařů 1 086,0 -200,0 886,0 0,0 886,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

Výdaje                 701 6171 5xxx 200,0   

Výdaje       737 2219 6121 -200,0   

RO  č. 56  ve výši  250 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na položce správa objektu Na Dubovci čp. 140, Strakonice – 
Přádelna (teplo, el. energie). Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 6.6. 

předpoklad 
čerpání 

Na Dubovci čp. 40 – Přádelna-správa objektu   360,0 250,0 610,0 297,0 610,0 

    Minulá léta  -250,0    

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

Výdaje                 791 3613 5xxx 250,0   

Financování       8115 -250,0   

RO  č. 57  ve výši  5 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů městské policie na úhradu části nákladů spojených s pořádáním dopravní 
soutěže pro mateřské školy ve Strakonicích. Rozpočtové opatření bude kryto přijatým darem od 
společnosti NAFO Strakonice s.r.o. na základě darovací smlouvy schválené RM dne 25.5.2016 
usnesením č. 2209/2016. 
RO  č. 58  ve výši  10 190,- Kč 
Zvýšení rozpočtu výdajů městské policie na úhradu škody po pojistné události (zakoupení nové 
makety policisty, která byla odcizena). Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z pojistného plnění. 
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Finanční prostředky již byly  na účet města připsány. 
RO  č. 59  ve výši  120 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z položky odvod úřadu práce na položku náhrada mezd v době nemoci, 
kde je částka schváleného rozpočtu téměř vyčerpána. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 6.6. 

předpoklad 
čerpání 

Náhrada mezd v době nemoci   150,0 120,0 270,0 140,0 270,0 

    Odvod ÚP 250,0 -120,0 130,0 69,3 69,3 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

Výdaje                 101 6171 5424 120,0   

Výdaje         101 6171 5195 -120,0   

RO  č. 60  ve výši  100 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci odboru životního prostředí z položky bioodpady - projektové 
práce a studie, kde dojde k úspoře finančních prostředků, na položku údržba zeleně na výsadby u 
příležitosti pořádání Mezinárodního dudáckého festivalu a osázení truhlíků na  budově městského 
úřadu. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 6.6. 

předpoklad 
čerpání 

ŽP – zeleň (výsadby MDF, truhlíky MěÚ   1 630,0 100,0 1 730,0 50,0 1 730,0 

    ŽP-PD-bioodpady 539,0 -100,0 439,0 41,1 439,0 

 
         

rozpo čtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 400 3745 5xxx 100,0   

Výdaje   401 3726 6121 -100,0   

RO  č. 61  ve výši  250 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci odboru životního prostředí z položky odpady – projekty a 
posudky, kde dojde k úspoře finančních prostředků, na vegetační úpravy v lokalitě u nové výrobní 
haly společnosti Denios (ulice Na Jelence). 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 6.6. 

předpoklad 
čerpání 

ŽP – zeleň (lokalita spol. Denios)   1 730,0 250,0 1 980,0 50,0 1 980,0 

    ŽP-odpady-proj. 500,0 -250,0 250,0 0,0 250,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

Výdaje                 400 3745 5xxx 250,0   

Výdaje   401 3726 5166 -250,0   

II. Doporu čuje ZM schválit 
RO  č. 62  ve výši  600 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu výdajů na realizaci dětského hřiště v areálu Základní školy Dukelská pro potřeby 
zdejších žáků a školní družiny. Na realizaci akce se předpokládá částka 800 000,- Kč, firma Znakon, 
a.s. poskytla na vybudování hřiště finanční příspěvek ve výši 200 000,- Kč. Rozpočtové opatření bude 
částečně kryto přesunem z prostředků určených na odkup 50 ks akcií společnosti ROS a.s. (odkup se 
neuskuteční, Zastupitelstvo města Blatná schválilo prodej akcií městu Prachatice za výše nabídnutou 
cenu) – ve výši 500 000,- Kč, částečně použitím prostředků minulých let -  ve  výši 100 000,- Kč. 
III. Schvaluje 
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RO  č. 63  ve výši  98 000,- Kč 
Investiční účelová dotace z JčK za účelem zajištění projektu „Rekonstrukce sociálních zařízení 
v objektu tribuny pro diváky ve sportovním areálu Na Sídlišti, Strakonice“.  
RO  č. 64 ve výši  100 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Regenerace sídliště Stavbařů“, kde 
dojde k úspoře finančních prostředků, na akci „Oprava kapličky Nejsvětější Trojice u Blatského 
rybníku – Strakonice“. Na akci byla získána dotace z JčK ve výši 50 000,- Kč. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 15.6. 

předpoklad 
čerpání 

Oprava kapličky Nejsvětější trojice   0 100,0 100,0 0,0 150,0 

    Regen.Stavbařů 886,0 -100,0 786,0 0,0 736,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

Výdaje                 717 xxxx 5xxx 100,0   

Výdaje       737 2219 6121 -100,0   

RO  č. 65  ve výši  50 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Regenerace sídliště Stavbařů“, kde 
dojde k úspoře finančních prostředků, na akci „Strakonice – obnova obrazu ve výklenkové kapličce u 
Volyňky (u Blatského rybníku)“. Na akci byla získána dotace z JčK ve výši 30 000,- Kč. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 15.6. 

předpoklad 
čerpání 

Strakonice – obnova obrazu v  kapličce   0 50,0 50,0 0,0 80,0 

    Regen.Stavbařů 786,0 -50,0 736,0 0,0 736,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

Výdaje                 717 xxxx 5xxx 50,0   

Výdaje       737 2219 6121 -50,0   

RO  č. 66  ve výši  150 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Stavební úpravy bytových domů 
č.p. 204, 205 a 2016 v ulici Stavbařů ve Strakonicích – II. etapa“ (akce nebude v roce  2016 
realizována) na akci „Strakonice – hřiště pro mládež“. Na akci byla získána dotace z MVČR 
z programu Prevence kriminality v roce  2016 ve výši 189 652,- Kč. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 15.6. 

předpoklad 
čerpání 

Strakonice – hřiště pro mládež   0 150,0 150,0 0,0 350,0 

    Stav.úpravy Stavbařů 7 505,0 -150,0 7 355,0 9,1 9,1 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

Výdaje                 74x xxxx 6xxx 150,0   

Výdaje       747 3612 5171 -150,0   

IV. Doporučuje ZM schválit 
RO  č. 67  ve výši  480 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Stavební úpravy bytových 
domů č.p. 204, 205 a 2016 v ulici Stavbařů ve Strakonicích – II. etapa“ (akce nebude v roce  
2016 realizována) na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu tribuny pro diváky ve 
sportovním areálu Na Sídlišti, Strakonice“. Sociální zařízení je v havarijním stavu. Na akci 
byla získána dotace z JčK ve výši 98 000,- Kč. 
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 (v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 15.6. 

předpoklad 
čerpání 

Rekonstr. soc. zařízení Na Sídlišti   98,0 480,0 578,0 0,0 578,0 

    Stav.úpravy Stavbařů 7 355,0 -480,0 6 875,0 9,1 9,1 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

Výdaje                 754 34xx 6xxx 480,0   

Výdaje       747 3612 5171 -480,0   

RO  č. 68  ve výši  1 200 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „MŠ Lidická – Školní 80 – 
rekonstrukce sociálního zařízení“ , kde dojde k menšímu rozsahu prací oproti původnímu plánu, na 
akci „Rekonstrukce plaveckého stadionu“. Finanční prostředky budou použity na rekonstrukci malého 
vnitřního bazénu, jehož stav je v havarijním stavu (protéká podlahou do strojovny). V rozpočtu města 
na rok 2016 je na rekonstrukci plaveckého stadionu již schválena částka 3 483 000,- Kč. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 15.6. 

předpoklad 
čerpání 

Rekonstr. plaveckého stadionu   3 483,00 1 200,0 4 683,0 66,6 4 683,0 

    MŠ Školní – sociál.zaříz 2 600,0 -1 200,0 1 400,0 66,0 1 400,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

Výdaje                 755 3412 xxxx 1 200,0   

Výdaje       775 3111 6121 -1 200,0   

RO  č. 69  ve výši  11 700 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Kanalizační sběrač sídl. 1. Máje“ 
(akce bude realizována v roce 2017) na akci „Páteřní cyklostezka, Strakonice – 1. etapa – úsek č. 6 
podél Volyňky. Jde o úsek od mostu J. Palacha k železničnímu mostu směr Barvínkov. Uvedená 
částka představuje celou předpokládanou cenu projektu dle rozpočtu stavby, na akci je přislíbena 
dotace ve výši 8 865 000,- Kč. Po jejím obdržení bude částka ve výši přijaté dotace vrácena na 
původní účel. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 15.6. 

předpoklad 
čerpání 

Páteřní cyklostezka – 1. etapa   0,0 11 700,0 11 700,0 0,0 11 700,0 

    Kanalizační sběrač 20 000,0 -11 700,0 8 300,0 0,0 0,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka ÚZ  

Výdaje                 731 2219 xxxx 11 700,0   

Výdaje       729 2321 6121 -11 700,0   

RO  č. 70  ve výši  300 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na akci „Projektová dokumentace – Přední Ptákovice – 
zlepšení odtokových poměrů“ na základě studie odtokových poměrů v k.ú. Přední Ptákovice. 
Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z podílu na zisku společnosti Odpady Písek s.r.o., které nebyly 
v roce 2016 rozpočtovány. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 15.6. 

předpoklad 
čerpání 

PD – Př.Ptákovice-odtok.poměry   0,0 300,0 300,0 0,0 300,0 

    Odpady Písek-podíl na zisku 0,0 300,0  300,0 539,5 539,5 
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rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

Výdaje                 728 2321 xxxx 300,0   

Příjmy   601 6310 2142 300,0   

RO  č. 71  ve výši  900 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru  na výkup podílu ve výši id.  3/9 na pozemcích parc.č. 100/1 a 
parc.č. 100/3 v kat. území Strakonice (plocha pod Hvězdou). Požadavek vychází z usnesení 
zastupitelstva města č. 143/ZM/2015 ze dne 17.6.2016, na základě kterého zastupitelstvo odsouhlasilo 
výkup pozemků par.č. 100/1 a 100/3 v kat. území Strakonice, a to i samostatně po podílech od 
jednotlivých spoluvlastníků s tím, že kupní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku. 
Celková cena dle znaleckého posudku činí 2.404.150,- Kč, což odpovídá ceně 350 Kč za m2. Zájem o 
odprodej projevili spoluvlastníci podílu ve výši id. 3/9.   Rozpočtové opatření bude kryto použitím 
prostředků minulých let. 
V. Ukládá 
finančnímu odboru rozpočtová opatření č. 50 - 61 a 63 - 66 provést a rozpočtová opatření č. 62 
a 67 - 71 předložit ke schválení na nejbližším jednání ZM. 
 

• Darovací smlouva 
Usnesení č. 2230/2016 (53/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením darovací smlouvy mezi p. Třískou Josefem, bytem Strakonice, jako dárcem a městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice, IČ 00251810, jako obdarovaným, jejímž předmětem je 
finanční dar ve výši 45 000,- Kč, který bude poskytnut ve třech splátkách na zajištění kulturních akcí 
pořádaných obdarovaným v období let 2016 – 2018. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 

• Nájemní smlouva se smlouvou o podnájmu (pouť) 
Usnesení č. 2231/2016 (53/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením nájemní smlouvy se smlouvou o podnájmu – část pozemku parc.č. 97/1 o výměře 11 700 
m² a pozemku parc.č. 100/1 o výměře 6 624 m² vše v k.ú. Strakonice, za účelem umístění pouťových 
atrakcí na období konání Václavské pouti ve Strakonicích v letech 2016, 2017, 2018  mezi p. Třískou 
Josefem, Strakonice, jako nájemcem a městem Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice, IČ 00251810, 
jako pronajímatelem za cenu 750 000,- Kč za každý rok. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
6. Majetkové záležitosti 
 
1) Paní Naděžda Novotná, Strakonice- žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2232/2016 (53/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 v domě č.p. 
204, ul. Stavbařů, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Naděždou Novotnou,  
Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 v domě č.p. 204, ul. Stavbařů, 
Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Naděždou Novotnou, Strakonice, přičemž 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o další 1 rok formou 
dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu, a to s účinností od 1.7.2016. Nájemné 
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a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu, budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne 
v měsíci. Smlouva bude uzavřena za předpokladu, že paní Novotná bude mít řádně uhrazeno nájemné 
za měsíc červen dle předcházející smlouvy o nájmu bytu, uzavřené 15.6.2011. Měsíční nájemné pro 
tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.243,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační 
doložka.  
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
2) Pan David Bledý, Strakonice – žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2233/2016 (53/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 016 v domě č.p. 
614, ul. Budovatelská, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2 s panem Davidem Bledým, 
Strakonice, a to ke dni 16.6.2016. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
3) Paní Blažena Sazimová, Strakonice – žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2234/2016 (53/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 011 v domě č.p. 
1281, ul. Jezerní, Strakonice, o velikosti 2+0 a výměře 49,07 m2 s paní Blaženou Sazimovou,  
Strakonice, a to ke dni 31.7.2016. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
4) Paní Hana Dušková, , Strakonice – žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2235/2016 (53/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A33 v domě č.p. 
1283, ul. Rybniční, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 45,39 m2 s paní Hanou Duškovou,  
Strakonice, a to ke dni 16.6.2016. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
5) Paní Renata Pechlátová Kovářová, Strakonice – žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2236/2016 (53/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 018 v domě č.p. 
87, ul. Na Ohradě, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 32,40 m2 s paní Renatou Pechlátovou 
Kovářovou, Strakonice, a to ke dni 31.7.2016. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
6) Vyhodnocení nabídek v souvislosti s výběrem dodavatele stavebních prací veřejné zakázky 
malého rozsahu: „Oprava jižní fasády čp. 1 – Strakonice, Velké náměstí“ 
Usnesení č. 2237/2016 (53/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení (dle výzvy podané dne 13.5.2016) provedeného komisí pro 
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavebních prací na akci: 



 14 

„Oprava jižní fasády čp. 1 – Strakonice, Velké náměstí“. Nejvýhodnější nabídka byla podána 
společností SABBIA s.r.o., Neumannova 158, 383 01 Prachatice, IČ: 608 51 724, za celkovou cenu 
díla 948.189,59 Kč bez DPH, termín ukončení realizace a předání smluveného předmětu díla do: 
10.10.2016. 
Pořadí firem            cena bez DPH      cena včetně DPH 
1. SABBIA s.r.o.,  

Neumannova 158, 383 01 Prachatice,  
IČ: 608 51 724 948.189,59 Kč 1.147.309,49 Kč 

2. STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o., 
Komenského 373, 386 01 Strakonice, IČ: 450 23 
522 1.862.454,02  Kč 2.253.569,42  Kč 

3. PRIMA, akciová společnost,  
Raisova 1004/I, 386 47,  
IČ: 472 39 743 2.227.653,78 Kč 2.695.461,00 Kč 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem SABBIA s.r.o., Neumannova 158, 383 01 Prachatice, IČ: 608 51 
724 na dodavatele stavebních prací na akci: „Oprava jižní fasády čp. 1 – Strakonice, Velké náměstí“ 
za cenu 948.189,59 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 1.147.309,49 Kč.  
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy . 
 
7) Vyhodnocení nabídek v souvislosti s výběrem odběratele na odkup dřevní hmoty z lesů města 
Strakonice v období květen až červenec 2016 
Usnesení č. 2238/2016 (53/1) 
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 v období květen – 
červenec 2016. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. se sídlem Brloh 12, 397 
01 Písek, IČ: 25198611, DIČ CZ25198611, za cenu 790.000,- Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu 
včetně DPH 955.900,- Kč, termín plnění v průběhu měsíce května až července  2016.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. se sídlem Brloh 12, 397 01 Písek, IČ: 
25198611, DIČ CZ25198611, za cenu 790.000,- Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 
955.900,- Kč, termín plnění v průběhu měsíce května až července 2016. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
8) Výběrové řízení na vypracování Lesního hospodářského plánu na lesní majetek města 
Strakonice (období 01.01.2018 – 31.12.2027) 
Usnesení č. 2239/2016 (53/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování „Lesního 
hospodářského plánu na lesní majetek města Strakonice, na období 01.01.2018 do 31.12.2027“ 
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice za podmínek a 
v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
1. Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25251431, DIČ: 
CZ25251431 
2. LESNÍ PROJEKTY České Budějovice, a.s., Žižkova tř. 178/23, 370 01 České Budějovice, IČ: 
25161849, DIČ: CZ25161849 
3. LesInfo CZ, a.s., Rudolfovská 84, 370 01 České Budějovice, IČ: 25161644, DIČ: CZ25161644 
4. Plzeňský lesprojekt, a.s., nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň, IČ: 25202448, DIČ: CZ25202448 
II. Souhlasí 
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s uveřejněním výzvy k podání nabídky na realizaci této veřejné zakázky na webových stránkách města 
Strakonice za účelem možnosti podání nabídky na vypracování Lesního hospodářského plánu na lesní 
majetek města Strakonice neomezeným počtem uchazečů.  
III. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání nabídek a hodnocení výběrového řízení na vypracování Lesního 
hospodářského plánu na lesní majetek města Strakonice, na období od 01.01.2018 do 31.12.2027 ve 
složení:  

1. předseda Milan Jungvirt 
2. člen Ing. Anna Sekyrová 
3. člen Ing. Jana Narovcová 
4. člen Ing. Roman Nejdl 
5. člen Eliška Kučerová 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník Ing. Ondřej Kofroň 
3. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
4. náhradník Ing. Jaroslav Brůžek 
5. náhradník Dana Jačková 

IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výběrovým řízením 
k podání nabídky.  
V. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této 
veřejné zakázky. 
 
9) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – opatření na ochranu sysla obecného na letištním 
pozemku parc.č. 76/2 a pozemku parc.č. 108/3 k.ú. Nové Strakonice 
Usnesení č. 2240/2016 (53/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s provedením zásahů (opatření) určených schváleným Záchranným programem sysla obecného na 
pozemku parc.č. 76/2 o výměře 201524 m2  a pozemku parc.č. 108/3 o výměře 82340 m2, v kat. území 
Nové Strakonice (lokalita letiště). Opatření spočívají v provedení pravidelné seče průběhu vegetační 
doby v roce 2016.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem Protokolu o projednání opatření s vlastníkem předmětných pozemků 
spočívající v pravidelné seči za účelem zlepšení přírodního a krajinného prostředí.  
 
10) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
v souvislosti s přípravou a realizací stavby: „16010-034996 0115/16 OC Strakonice“ 
Žadatel: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6,  
130 00 Praha 3 – Žižkov  
v zastoupení: ARANEA NETWORK a.s., Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10 - Hostivař 
Usnesení č. 2241/2016 (53/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, kterou se smluvní 
strany zavazují uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení komunikační sítě do 
pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 384/8 v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou 
přípravou a realizací stavby: „16010-034996 0115/16 OC Strakonice“, za částku 10.000,- Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 
11) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví města 
Strakonice p.č. KN 641, p.č. KN 36/15 a p.č. KN 37/3, vše v k.ú. Přední Ptákovice, v souvislosti se 
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stavbou: „Vodovodní přípojka pro RD Podsrpenská č.p. 86, Strakonice“ 
Žadatel: Jana Kamel, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2242/2016 (53/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uložením vodovodní přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 641, p.č. KN 36/15 a 
p.č. KN 37/3, vše v k.ú. Přední Ptákovice, v souvislosti se stavbou: „Vodovodní přípojka pro RD 
Podsrpenská č.p. 86, Strakonice“.  
II. Souhlasí  
s uzavřením dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 641,  
p.č. KN 36/15 a p.č. KN 37/3 vše v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou: „Vodovodní 
přípojka pro RD Podsrpenská č.p. 86, Strakonice“, dle sazebníku.  
III. Pov ěřuje 
starostu  města podpisem předmětné dohody. 
 
12) Žádost o uzavření smlouvy č.: PI-014330038736/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Strakonice – parc. 759/1 - kVN“  
Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6  370 49 České Budějovice 
v zastoupení: Ingera Písek s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek  
Usnesení č. 2243/2016 (53/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č. PI-014330038736/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro 
uložení energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 759/1, p.č. KN 
1286/6, p.č. KN 1286/19 a p.č. KN 1286/23 vše v  k.ú Strakonice, v souvislosti se stavbou: 
„Strakonice – parc. 759/1 - kVN“, za částku 10.000,- Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 
13) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti se stavbou: 
„Stavební úpravy, přístavba a nástavba budovy č.p. 173, ulice Mírová, Strakonice“  
Žadatel:  UPC Česká republika, s.r.o.,  Závišova 5, 140 00 Praha 4 

fa. SALVETE,  Písecká 506,  386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2244/2016 (53/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení kabelu veřejné komunikační 
sítě do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 395/42 a  p.č. KN 395/4, vše v  k.ú Strakonice, 
v souvislosti se stavbou: „Stavební úpravy, přístavba a nástavba budovy č.p. 173, ulice Mírová, 
Strakonice“, za částku 10.000,- Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 
14) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví města 
Strakonice p.č. KN 609/2 v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti s projektovou přípravou a 
realizací stavby: „Novostavba rodinného domu na pozemku p.č. KN 506/9 v k.ú. Nové 
Strakonice“.  
Žadatel: Petr Bílek, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2245/2016 (53/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uložením plynovodní přípojky na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 609/2 v k.ú. 
Přední Ptákovice v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby „Novostavba rodinného 
domu na pozemku p.č. 506/9 v k.ú. Nové Strakonice“, dle sazebníku. 
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II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
15) Projekt „Revitalizace strakonického hradu – II. etapa“ - právní stanovisko k finanční opravě 
Usnesení č. 2246/2016 (53/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
Stanovisko k otázce oprávněnosti postupu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad při krácení 
dotace a vhodné procesní obraně proti udělené finanční opravě vypracované advokátní kanceláří 
Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o. ze dne 17.5.2016. 
II. Souhlasí  
na základě výše uvedeného stanoviska s podáním návrhu na zahájení sporného řízení ze Smlouvy o 
poskytnutí dotace k Ministerstvu financí ČR (dotace na realizaci projektu „Revitalizace strakonického 
hradu - II. etapa“, navržená finanční oprava 25% z celkových způsobilých výdajů použitých na 
financování předmětné veřejné zakázky na stavební část ve výši 1.585,455,25 Kč, a to z důvodu 
porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek v rámci projektu „Revitalizace strakonického hradu 
– II. etapa)“.  
S návrhem na zahájení sporného řízení je spojen poplatek ve výši odpovídající 5% z peněžitého plnění 
dle veřejnoprávní smlouvy.  
III. Souhlasí  
s oslovením advokátní kanceláře Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o. ve věci spolupráce s 
městem Strakonice v rámci dalších kroků spojených se snížením korekce (např. projednání společného 
postupu města Strakonice a Administrátora při podání návrhu na zahájení sporného řízení ze Smlouvy 
o poskytnutí dotace k Ministerstvu financí ČR).  
IV. Souhlasí 
přes možnost domáhat se náhrady škody u Administrátora - firmu Mott Mac Donald CZ, spol. s r.o., 
Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1, IČ: 485 88 733, vyzvat nejprve Administrátora, aby se podílel na 
právních krocích určených k omezení škody (tedy snížení korekce). Nároku na náhradu škody vůči 
Administrátorovi se lze domáhat ve lhůtě 3 let ode dne doručení Protokolu o kontrole INTERIM 
městu Strakonice. 

 
16) Agro  Čejetice, IČ: 62501836, se sídlem Čejetice 106 – uzavření dodatku k zemědělskému 
pachtu   
Usnesení č. 2247/2016 (53/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
převod vlastnického práva k pozemku p.č. 243/29 o výměře 16 859 m2, odděleného z pozemku p.č. 
243/1 v k.ú. Přední Ptákovice, do vlastnictví města Strakonice a v souvislosti s tím i přechod práv a 
povinností ze zemědělského pachtu  týkajícího se předmětu převodu na město Strakonice jako na nové 
vlastníka.   
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 k zemědělskému pachtu, uzavřenému dne 8.9.2015 se společností  Agro 
Čejetice IČ: 62501836, se sídlem Čejetice 106, který z důvodu převodu vlastnického práva k pozemku 
p.č. 243/29 o výměře 16 859 m2 (původní vlastník Ing. Marie Pavlíková), odděleného z pozemku p.č. 
243/1 v k.ú. Přední Ptákovice, přechází na město Strakonice jako na nového vlastníka. Předmětem 
dodatku bude uvedení města Strakonice jako nového vlastníka části předmětu pachtu, a to pozemku 
p.č. 243/29 v k.ú. Přední Ptákovice a tudíž jako nového propachtovatele a uvedení kontaktních údajů 
na město Strakonice, tzn. zejména čísla bankovního účtu pro hrazení nájemného a kontaktní osoby pro 
vyřizování záležitostí spojených s pachtem. 
III. Pov ěřuje  
starostu města uzavřením a podpisem dodatků k výše uvedenému zemědělskému pachtu. 
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17) Agro  Čejetice, IČ: 62501836, se sídlem Čejetice 106 – uzavření dodatků k nájemním 
smlouvám   
Usnesení č. 2248/2016 (53/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
převod vlastnického práva k pozemku p.č. 395/2 o výměře 2 955 m2, odděleného z pozemku p.č. 395 
v k.ú. Přední Ptákovice, do vlastnictví města Strakonice a v souvislosti s tím i přechod práv a 
povinností z nájemních smluv týkajících se předmětu převodu na město Strakonice jako na nové 
vlastníka.   
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatků č. 1 k nájemní smlouvě č. 2159/2011/1, uzavřené dne 13.11.2011 se společností  
Agro Čejetice IČ: 62501836, se sídlem Čejetice 106, který z důvodu převodu vlastnického práv 
k ideálnímu podílu ½ k pozemku p.č. 395/2 o výměře 2 955 m2, odděleného z pozemku p.č. 395 v k.ú. 
Přední Ptákovice (původní vlastník paní Marie Cvachová),  přechází na město Strakonice jako na 
nového vlastníka. Předmětem dodatku bude uvedení města Strakonice jako nového vlastníka části 
předmětu nájmu, a to k podílu ½ k pozemku p.č. 395 v k.ú. Přední Ptákovice a tudíž jako nového 
pronajímatele a uvedení kontaktních údajů na město Strakonice, tzn. zejména čísla bankovního účtu 
pro hrazení nájemného a kontaktní osoby pro vyřizování záležitostí spojených s pachtem. 
III. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2041/2012/1, uzavřené dne 13.11.2011 se společností  
Agro Čejetice IČ: 62501836, se sídlem Čejetice 106, který z důvodu převodu vlastnického práv 
k ideálnímu podílu ½ k pozemku p.č. 395/2 o výměře 2 955 m2, odděleného z pozemku p.č. 395 v k.ú. 
Přední Ptákovice (původní vlastník pan Vojtěch Frnoch), přechází na město Strakonice jako na nového 
vlastníka. Předmětem dodatku bude uvedení města Strakonice jako nového vlastníka části předmětu 
nájmu, a to k podílu ½ k pozemku p.č. 395 v k.ú. Přední Ptákovice a tudíž jako nového pronajímatele 
a uvedení kontaktních údajů na město Strakonice, tzn. zejména čísla bankovního účtu pro hrazení 
nájemného a kontaktní osoby pro vyřizování záležitostí spojených s pachtem. 
IV. Pověřuje  
starostu města uzavřením a podpisem dodatků k výše uvedeným nájemním smlouvám. 
 
18) Uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájmy nebytových prostorů 
Usnesení č. 2249/2016 (53/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 33-333 uzavřené dne 18.1.2002 mezi městem Strakonice a 
Sdružením Chladírenský servis Blovský – Máška, se sídlem Na Křemelce 305, Strakonice,  jehož 
předmětem bude zvýšení nájemného dle uvedené nájemní smlouvy, a sice  na částku 500,- Kč/m2/rok, 
tj. celkem 16.500,- Kč/ročně za pronajatý nebytový prostor dle výše uvedené nájemní smlouvy.  
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 01-120 uzavřené dne 8.4.2008  mezi městem Strakonice a 
spol. Rehabilitace Strakonice s.r.o., se sídlem Labutí 1361, Strakonice,  jehož předmětem bude zvýšení 
nájemného dle uvedené nájemní smlouvy, a sice  na částku 500,- Kč/m2/rok, tj. celkem 37.500,- 
Kč/ročně za pronajatý nebytový prostor dle výše uvedené nájemní smlouvy.  
III. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 01-125  uzavřené dne 8.4.2002 mezi městem Strakonice a 
panem Stanislavem Kašparem, Strakonice, jehož předmětem bude zvýšení nájemného dle uvedené 
nájemní smlouvy, a sice  na částku 700,- Kč/m2/rok, tj. celkem 16.800,- Kč/ročně za pronajatý 
nebytový prostor dle výše uvedené nájemní smlouvy. 
IV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 01-124 uzavřené dne 24.6.2002  mezi městem Strakonice a 
panem Stanislavem Sedláčkem, Mečichov,  387 36 Mečichov, jehož předmětem bude zvýšení 
nájemného dle uvedené nájemní smlouvy, a sice  na částku 700,- Kč/m2/rok, tj. celkem 28.000,- 
Kč/ročně za pronajatý nebytový prostor dle výše uvedené nájemní smlouvy.  



 19 

V. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 01-123 uzavřené dne 8.1.2008  mezi městem Strakonice a 
panem Stanislavem Sedláčkem,  387 36 Mečichov,  jehož předmětem bude zvýšení nájemného dle 
uvedené nájemní smlouvy, a sice  na částku 700,- Kč/m2/rok, tj. celkem 17.500,- Kč/ročně za 
pronajatý nebytový prostor dle výše uvedené nájemní smlouvy.  
VI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 55-555 uzavřené dne 11.4.2003  mezi městem Strakonice a 
panem Pavlem Tyrpeklem, se sídlem Na Křemelce 512,   Strakonice, jehož předmětem bude zvýšení 
nájemného dle uvedené nájemní smlouvy, a sice  na částku 500,- Kč/m2/rok, tj. celkem 37.000,- 
Kč/ročně za pronajatý nebytový prostor dle výše uvedené nájemní smlouvy. 
VII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 99-006 uzavřené dne 27.9.2001  mezi městem Strakonice a 
paní Radkou Novákovou, Strakonice a slečnou Martinou Vondráčkovou, bytem Strakonice, jehož 
předmětem bude snížení  nájemného dle uvedené nájemní smlouvy, a sice  na částku 500,- Kč/m2/rok, 
tj. celkem 30.000,- Kč/ročně za pronajatý nebytový prostor dle nájemní smlouvy + stanovení částky, 
kterou bude  nájemce hradit za energie spojené s nájmem, vzhledem k tomu, že dosud energie 
nehradil, přestože  při užívání NP energie spotřebovává (částku stanoví org. STARZ Strakonice). 
VIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 99-015 uzavřené dne 14.8.2007 mezi městem Strakonice a 
panem Petrem Klimešem, Strakonice, jehož předmětem bude zvýšení nájemného z nebytových 
prostorů dle uvedené nájemní smlouvy, a sice  na částku 700,- Kč/m2/rok, tj. celkem 33.600,- Kč/ročně 
za pronajatý nebytový prostor dle výše uvedené nájemní smlouvy. 
IX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 99-036 uzavřené dne 14.12.2004  mezi městem 
Strakonice a panem Martinem Chylíkem a paní Lenkou Chylíkovou, Strakonice, jehož 
předmětem bude zvýšení nájemného z nebytových prostorů dle uvedené nájemní smlouvy, a 
sice  na částku 500,- Kč/m2/rok, tj. celkem 25.650,- Kč/ročně za pronajatý nebytový prostor 
dle výše uvedené nájemní smlouvy, s tím, že u všech výše uvedených nájemců, kteří jsou plátci 
DPH, bude uvedené nájemné navýšeno o platnou sazbu DPH, nájemné bude navýšeno/sníženo 
s účinností od 1.10.2016.  
X. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětných dodatků. 
 
19) Žádost spol. VIRGO Strakonice s.r.o., se sídlem Na Dubovci 140, Strakonice   
Usnesení č. 2250/2016 (53/1) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení Rady města Strakonice č. 2136/2016 ze dne 25.5.2016. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o ukončení  Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem 
Strakonice a spol. VIRGO Strakonice s.r.o, jejímž předmětem bude ukončení nájmu pronajatých NP - 
kanceláře o výměře 40,5 m2 v 1. nadz. podlaží správní budovy v areálu Na Dubovci 140 ve 
Strakonicích (původním vlastníkem objektu byla spol. FEZKOTEX a.s., město se stalo vlastníkem 
objektu a práva a povinnosti z nájemní smlouvy přešla na nového vlastníka), a sice dohodou ke dni 
31.5.2016, s tím, že v dohodě bude zapracován závazek nájemce uhradit dlužné nájemné za období do 
31.5.2016 v celkové výši 18.150,- Kč vč. DPH, a to v termínu do 30.6.2016. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětné dohody. 
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20) Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru 
Usnesení č. 2251/2016 (53/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s tím, aby nebyl vyhlašován záměr  na pronájem garáže nacházející se v přízemí budovy  bez č.p. na 
pozemku p.č. st. 3613 v k.ú. Strakonice, v objektu Na Křemelce ve Strakonicích, o výměře 19 m2, 
s tím, že garáž bude přenechána k využití příspěvkové organizaci STARZ Strakonice.  
 
21) Stavba „Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270“ - uplatnění 
smluvní pokuty 
Usnesení č. 2252/2016 (53/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uplatněním smluvní pokuty dle čl. 10.2 smlouvy o dílo č. 2013-372 na realizaci stavby „Stavební 
úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270“ mezi objednatelem: město Strakonice, Velké 
náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810 a zhotovitelem: PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 
386 01 Strakonice, IČ: 43841252 a příslušných dodatků smlouvy v „plné“ výši dle Právní analýzy, tj. 
0,5% z ceny díla za každý započatý den prodlení, která činí  0,5 % x 16.341.603,- Kč x 100 dní = 
8.170.801,50 Kč bez DPH. 
II. Souhlasí 
s oslovením společnosti CHSH Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář, Týn 639/1, 110 00 Praha 1 
Staré Město, IČ: 294 16 680 ve věci zastupování města Strakonice, týkající se úhrady výše uvedené 
smluvní pokuty, včetně podání předžalobní upomínky. 
 
22) Vyhodnocení nabídek poptávkového řízení v souvislosti s výběrem dodavatele stavebních 
prací veřejné zakázky malého rozsahu: „Oprava kapličky Nejsvětější Trojice U Blatského 
rybníku - Strakonice“ 
Usnesení č. 2253/2016 (53/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením poptávkového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavebních prací na akci: „Oprava kapličky Nejsvětější 
Trojice U Blatského rybníku – Strakonice“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností VKS 
stavební s.r.o., Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice, IČ: 261 01 262 za celkovou cenu díla 101.283,82  
Kč bez DPH. 
Pořadí firem            cena bez DPH      cena včetně DPH 
1. VKS stavební s.r.o.,  

Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice,  
IČ: 261 01 262 101.283,82 Kč 122.553,52 Kč 

2. Jiří Urbánek, Hraniční 70,  
386 01 Strakonice – Přední Ptákovice,  
IČ: 73552771 107.583,44 Kč 130.176,04 Kč 

3. STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o., 
Komenského 373, 386 01 Strakonice, IČ: 450 23 
522 122.739,24 Kč 148.084,54  Kč 

II. Souhlasí 
s vystavením objednávky uchazeči VKS stavební s.r.o., Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice, IČ: 261 
01 262, na dodavatele stavebních prací na akci: „Oprava kapličky Nejsvětější Trojice U Blatského 
rybníku – Strakonice“ za cenu 101.283,82 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 122.553,52 
Kč.  
  



 21 

23) Vyhodnocení nabídek poptávkového řízení v souvislosti s výběrem dodavatele stavebních 
(restaurátorských) prací veřejné zakázky malého rozsahu: „Strakonice – obnova obrazu ve 
výklenkové kapličce u Volyňky“ 
Usnesení č. 2254/2016 (53/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením poptávkového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavebních prací na akci: „Strakonice – obnova obrazu ve 
výklenkové kapličce u Volyňky“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností MgA. Jindřich 
Šlechta, Havlíčkova 47, 341 01 Horažďovice za celkovou cenu díla 57.730,00  Kč bez DPH. 
Pořadí firem            cena bez DPH      cena včetně DPH 
1. MgA. Jindřich Šlechta,  

Havlíčkova 47, 341 01 Horažďovice 57.730,00 Kč 66.390,00  Kč 
2. Jiří Urbánek, Hraniční 70,  

386 01 Strakonice – Přední Ptákovice,  
IČ: 73552771 59.482,84 Kč 68.405,34 Kč 

3. Jiří Matějíček akad.malíř, odborný restaurátor, 
Kladenská 18,  
252 68 Středokluky, Praha - Západ 150.000,00 Kč 172.500,00 Kč 

II. Souhlasí 
s vystavením objednávky uchazeči MgA. Jindřich Šlechta, Havlíčkova 47, 341 01 Horažďovice na 
dodavatele stavebních (restaurátorských) prací na akci: „Strakonice – obnova obrazu ve výklenkové 
kapličce u Volyňky“ za cenu 57.730,00 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 66.390,00 Kč.  
 
1) Výkup pozemků parc. č. 100/1 a parc.č. 100/3 v kat. území Strakonice 
Usnesení č. 2255/2016 (53/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
Doplnit usnesení č. 143/ZM/2015 ze dne 17.6.2015 
o konkrétní výši kupní ceny stanovenou znaleckým posudkem Jiřího Panušky č. 7410-045/16 ze dne 
9.3.2016. Nové (doplněné) usnesení zní:   
I. Souhlasí 
s výkupem pozemků parc.č. 100/1 o výměře 6624 m2 a parc.č. 100/3 o výměře 245 m2, vše v kat. 
území Strakonice, a to i samostatně po podílech od jednotlivých spoluvlastníků. Kupní cena byla 
stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 2.404.150,- Kč, což odpovídá 350,- Kč/m2.     
II. Pověřuje  
starostu města podpisem jednotlivých kupních smluv, jejichž předmětem je převod jednotlivých podílů 
na předmětných pozemcích.. 
 
2) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč 
Usnesení č. 2256/2016 (53/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- 
Kč: 
Městský úřad Strakonice: 
- kopírovací stroj BH 350 Economy – poř. cena 117.470,- Kč, r.poř. 2008.  
ZŠ Poděbradova Strakonice: 
- čistič koberců Hyla – poř. cena 30.820,- Kč, r.poř. 1996 
- osobní počítač NTS s přísl. – poř. cena 40.690,70 Kč, r.poř. 2004 
- počítač s přísl. – pořizovací cena 54.028,- Kč, r.poř. 2005 
- dataprojektor s příslušenstvím – poř. cena 80.551,- Kč, r.poř. 2006 
- Windows XP – poř. cena 25.555,70 Kč, r.poř. 2007. 
STARZ Strakonice: 
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- Felicia LX 1,6 super – poř. cena 278.100,- Kč, r.poř. 1997. 
ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice: 
- počítač Orion Mintaka 512 – poř. cena 22.443,- Kč, r.poř. 2005 
- počítač Orion Mintaca 128 – poř. cena 36.651,44 Kč, r.poř. 2000 
- PC Mintaca 512 Orion – poř. cena 60.150,60 Kč, r.poř. 2001 
- počítač Mintea P4 512 – poř. cena 39.859,- Kč, r.poř. 2005. 
ZŠ Dukelská Strakonice: 
- FP 2 řezačka zeleniny – poř. cena 74.900,- Kč, r.poř. 1995  
- digitální fotoaparát CANON PS G2 – poř. cena 32.683,80 Kč, r.poř. 2002 
- HP Proliant ML350, HP Memory, HP HDD SAS – poř. cena 145.102,70 Kč, r.poř. 2007. 
 
3) Čerpací stanice kanalizace  (ČS 2) na cizím pozemku – doplnění usnesení 
Žadatel: Ing. Bc. Miroslav Kupka, 386 01 Strakonice 
  Ing. Bc. Dagmar Kupková, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2257/2016 (53/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s doplněním usnesení ZM č. 256/ZM/2016 přijaté v souvislosti s uzavřením smlouvy o 
smlouvě budoucí darovací mezi městem Strakonice a žadatelem panem Ing. Bc. Miroslavem Kupkou, 
386 01 Strakonice o následující: 
- žadatelem bude kromě pana Ing. Bc. Miroslava Kupky, 386 01 Strakonice, i paní Ing. Bc. Dagmar 
Kupková,  386 01 Strakonice,  
- předmětem smlouvy budoucí bude závazek města Strakonice vybudovat prodloužení stávajícího 
vodovodního řadu od parcely č. 1305/1 k parcele č. 220/1, vše v kat. území Dražejov u Strakonic, do 
kterého bude možné napojit přípojku k plánovanému rodinnému domu na  parcele č. 220/1 v kat. 
území Dražejov u Strakonic. Vybudování prodloužení vodovodního řadu bude ze strany žadatelů 
kompenzováno bezúplatným převodem části pozemku parc.č. 220/1 v kat. území Dražejov u 
Strakonic, na kterém se nachází čerpací stanice kanalizace ČS 2, včetně částí potřebných k její údržbě, 
do vlastnictví města dle přílohy.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města uzavřením a podpisem předmětné smlouvy.  
 
4) Darovací smlouva – vodovodní řad 
Žadatel: Luděk Vršek, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2258/2016 (53/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice a žadatelem panem Luďkem 
Vrškem, 386 01 Strakonice. Předmětem převodu do majetku města Strakonice je vodovodní řad 
HDPE 40 v délce 85 m uložený v pozemku p.č. dle KN 451/6 k.ú. Strakonice  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací – obec Řepice  a město Strakonice 
Usnesení č. 2259/2016 (53/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací obce Řepice a města 
Strakonice dle přílohy. Účelem dohody je upravit vztahy mezi vlastníky provozně souvisejících 
kanalizací ve smyslu § 8 odst. 3 a § 8 odst. 15 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizací v platném znění. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné dohody. 
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1) Zdeňka a Jaroslav Soukupovi, 386 01 Strakonice 
- žádost o souhlas z titulu majitele pozemku p.č. 695/2 a p.č. 695/3, vše v k.ú. Modlešovice, obec  
Strakonice  
Usnesení č. 2260/2016 (53/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele pozemků p.č. 695/2 a p.č. 695/3, vše v k.ú. Modlešovice, obec Strakonice s tím, aby 
manželé Zdeňka a Jaroslav Soukupovi, 386 01 Strakonice, užívali předmětné části pozemků, za 
účelem uskladnění palivového dřeva, a dále za účelem sečení a sušení trávy. Souhlas je vydán na dobu 
určitou, a to do 31.12.2016. 
 
2) Mgr. Marie a Mgr. Zdeněk Kadlecovi, bytem Čejetice, 386 01 Strakonice 
- žádost o souhlas z titulu majitele pozemků p.č. 695/3 a p.č. 443/10, vše v k.ú. Modlešovice, obec 
Strakonice 
Usnesení č. 2261/2016 (53/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele pozemků p.č. 695/3 a p.č. 443/10, vše v k.ú. Modlešovice, obec Strakonice s tím, aby 
manželé Mgr. Marie a Mgr. Zdeněk Kadlec, bytem Čejetice, 386 01 Strakonice, užívali předmětné 
části pozemků, za účelem uskladnění palivového dřeva. Souhlas je vydán na dobu určitou, tj. do 
31.12.2016. 
 
3) Pan Michal Sivák, Strašice, Volenice 387 16 – žádost o pronájem  prodejního stánku 
Usnesení č. 2262/2016 (53/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájmem prodejního stánku číslo 3 o výměře cca 20 m2, včetně části pozemku p.č. st. 308 pod a 
před stánkem (markýza) na tržnici u kostela Svaté Markéty, vše  v k.ú. Strakonice  panu  Michalu 
Sivákovi, Strašice, Volenice 387 16, za účelem prodeje chovatelských potřeb a doplňkového prodeje.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu jednoho roku za cenu 3.500,- Kč měsíčně bez DPH + inflace 
+ náklady na služby a energie dle poměrových měřidel, s automatickým prodlužováním předmětné 
smlouvy, pokud budoucí nájemce bude plnit řádně povinnosti nájemce stanové  předmětnou 
smlouvou. 
Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu lze ze strany pronajímatele ukončit také 
s dvouměsíční výpovědní lhůtou  bez uvedení důvodů.  
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku číslo 3 je zahrnuto užívání společného sociálního zařízení 
a úklidové komory, kdy budoucí uživatel prodejního stánku (číslo 3) má právo toto sociální zařízení 
užívat, ale i povinnost o něj pečovat (číslo 11) a dále náklady za spotřebu elektrické energie a vody ve 
stánku číslo 11. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
4) Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu tribuny pro 
diváky ve sportovním areálu Na Sídlišti“ 
Usnesení č. 2263/2016 (53/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu na dodavatele stavby „Rekonstrukce sociálního 
zařízení v objektu tribuny ve sportovním areálu Na Sídlišti“ s vyřazením nabídky nesplňující 
požadavky zadavatele, jedná se uchazeče: 
TAKR stavební s.r.o., Nádražní 400, 386 01 Strakonice, IČ: 04753569 
II. Souhlasí 
na základě Protokolu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek s vyhodnocením veřejné zakázky 
malého rozsahu: „Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu tribuny ve sportovním areálu Na 
Sídlišti“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 
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386 47 Strakonice, IČ: 47239743, za celkovou cenu díla 449.755,- Kč bez DPH, tj. 544.204,- Kč vč. 
DPH. Termín plnění je do 15.8.2016. 
III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 47 
Strakonice, IČ: 47239743 na realizaci díla „Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu tribuny ve 
sportovním areálu Na Sídlišti“ za celkovou cenu 449.755,- Kč bez DPH, tj. 544.204,- Kč vč. DPH, 
Termín plnění je do 15.8.2016. 
IV. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy 
 
5) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 384/1 a 384/8 v k.ú. Strakonice. 
Žadatel: NewCo Immo CZ Gmbh, odštěpný závod, Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice 
V zastoupení: KOMPLET – projektová kancelář, Písecká 893, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2264/2016 (53/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
V souvislosti s navrhovanou stavbou „Obchodní centrum Strakonice“s uložením kabelového vedení 
venkovního osvětlení včetně osvětlovacích stožárů do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 384/1 a 384/8 v k.ú. Strakonice dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
6) Smlouva o vzájemné výpůjčce – umístění reklamních ploch 
Usnesení č. 2265/2016 (53/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o vzájemné výpůjčce mezi městem Strakonice, IČ 00251810, a společností LE 
CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., IČ 618 60 042, se sídlem Praha 4 – Vinohrady, Závišova 66/13, 
PSČ 140, Praha 4, jejímž předmětem bude využívání nemovité věci druhé smluvní strany za účelem 
umístění reklamních ploch. Město bude oprávněno využívat část vnější obvodové stěny stavby 
občanské vybavenosti čp. 2 v části obce Strakonice II umístěné na pozemku parc.č st. 794/1 v kat. 
území Strakonice (OD PRIOR) za účelem umístění 2 reklamních ploch, a to od 1.1.2017, neboť je 
nutné nejprve vypovědět předcházející smlouvu (výpovědní doba 6 měsíců). Společnost LE CYGNE 
SPORTIF GROUPE a.s. bude oprávněna využívat část pozemku parc.č. 726/4 v kat. území Strakonice 
za účelem umístění 5-ti oboustranných reklamních panelů, a to od podpisu smlouvy. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
1) Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, náměstí Hrdinů 69, PSČ: 387 01, IČ: 00031917, DIČ: 
CZ00031917 – směna částí pozemků p.č.st. 800/2 a p.č. st. 2181, vše v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 2266/2016 (53/1c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí směnné č. 2016 - 092, jejímž předmětem je budoucí 
směna části pozemku p.č. st. 800/2 o výměře cca 230 m2 (vlastník město Strakonice) za část pozemku 
p.č. st. 2181 o výměře cca 45 m2 (vlastník Jednota spotřební družstvo ve Volyni), vše v k.ú. 
Strakonice, v souladu s usnesením ZM č. 299/ZM/2016 ze dne 2.3.2016 (text smlouvy uveden 
v příloze).  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, Nové Město – bezúplatný převod části pozemku 
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p.č. 1371/20 v k.ú. Strakonice o výměře cca 50 m2 
Usnesení č. 2267/2016 (53/1c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení č. 297/ZM/2016 ze dne 2.3.2016, týkající se bezúplatného převodu pozemku p.č. 
1371/20 o výměře 250 m2 v k.ú. Strakonice od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, Nové Město, na město 
Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM 
Souhlasit bezúplatným převodem části pozemku p.č. 1371/20 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Strakonice, 
od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha, Nové Město, na město Strakonice. Přesná výměra bude stanovena geometrickým 
plánem. 
II. Doporu čuje ZM  
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Odkoupení id. 1/10 na pozemku parc.č. st. 15/18 s víceúčelovou stavbou v kat. území Nové 
Strakonice (budova sousedící s přádelnou)  
Usnesení č. 2268/2016 (53/1c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s využitím předražku dle článku V. usnesení o příklepu vydané Exekutorským úřadem Písek 
pod čj. 117 EX 2016/14-27 o vydražení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/10 na pozemku parc.č. 
st. 15/18, jehož součástí je víceúčelová stavba, v kat. území Nové Strakonice. Tzn. že bude podán 
návrh, že město Strakonice chce nabýt vydraženou nemovitou věc (id. podíl ve výši 1/10 na pozemku 
parc.č. st. 15/18, jehož součástí je víceúčelová stavba, v kat. území Nové Strakonice) za kupní cenu ve 
výši 126.000,-Kč.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětného podání.  
 
4) Pan Zdeněk Svojše, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 2269/2016 (53/1c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 320/351 o výměře 606 m2 a pozemku p.č. 320/352 o výměře  329 
m2, tj. plocha určená k výstavbě RD o celkové výměře 935 m2 v lokalitě Mušky, panu Zdeňku 
Svojšemu, Strakonice, za cenu 1.050,- Kč/m2 + aktuální sazba DPH, s tím, že pokud kupující splní 
níže uvedené podmínky, vzniká mu nárok na poskytnutí slevy z kupní ceny ve výši 100,- Kč za 1 m2 
převáděného pozemku. Nárok na poskytnutí slevy z kupní ceny vzniká za současného splnění 
následujících podmínek: 
- kupující předloží prodávajícímu pravomocné kolaudační rozhodnutí na stavbu rodinného domu 
postaveného na převáděném pozemku, případně předloží jiné povolení k trvalému užívání předmětné 
stavby rodinného domu dle příslušných stavebních předpisů, a to ve lhůtě do 5-ti let ode dne právních 
účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí k převáděnému pozemku ve prospěch 
kupujícího dle této smlouvy, 
- kupující nepřevede převáděný pozemek na jinou osobu, a to rovněž ve lhůtě do 5-ti let ode dne 
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí k převáděnému pozemku ve 
prospěch kupujícího dle této smlouvy. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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7. MěKS 

• Výsledky veřejné zakázky malého rozsahu – XXII. MDF Strakonice 2016 – Dodávka 
služby technického zajištění a zajištění cateringu za podmínek daných pořadatelem 

Usnesení č. 2270/2016 (53/8) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
výsledek veřejné zakázky malého rozsahu – XXII. MDF Strakonice 2016 – Dodávka služby 
technického zajištění a zajištění cateringu za podmínek daných pořadatelem. Dne 1. 6. 2016 zasedala 
výběrová komise ve složení Milan Jungvirt, František Christelbauer, Soňa Petříková a zhodnotila 
jedinou zaslanou nabídku. Uchazeč splnil všechny požadavky výzvy a byl vybrán k zajištění dodávky 
služby technického zajištění a zajištění cateringu za podmínek daných pořadatelem. Vítěznou firmou 
je KOCIS SOUND LIGHT STAGE, Husinecká 2179, Tábor, IČO: 62547291. 
II. Pověřuje  
ředitele MěKS Strakonice podpisem předmětné smlouvy s vítěznou firmou. 
 

• Výsledky veřejné zakázky malého rozsahu- Dodávka velkoformátového tiskového 
stroje včetně dopravy, umístění a proškolení obsluhy 

Usnesení č. 2271/2016 (53/8) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu- Dodávka velkoformátového tiskového stroje včetně 
dopravy, umístění a proškolení obsluhy. Dne 24. 5. 2016 zasedala výběrová komise ve složení 
František Christelbauer, Mgr. Martina Kotrchová, Ing. Jana Narovcová, Ing. Miroslav Ině, Soňa 
Petříková a zhodnotila zaslané nabídky. Nabídky zaslaly dvě firmy- TEPEDE CZ, spol. s.r.o. a 
BONUM CB, spol. s r.o. Firma BONUM CB, spol. s.r.o. nesplnila podmínky zadávacího řízení a byla 
tedy vyloučena. Vítězem se stala firma TEPEDE CZ spol. s.r.o., Výstavní 170, Praha 4, IČ: 43001815 
II. Pověřuje 
ředitele MěKS Strakonice podpisem předmětné smlouvy s vítěznou firmou. 
 

• Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu – „Účetní 
služby pro MěKS Strakonice“ 

Usnesení č. 2272/2016 (53/8a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
Zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu- „Účetní služby pro 
MěKS Strakonice“ v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města 
Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
1. ADU CZ, Zámostí 68, 387 06 Malenice, IČO: 62522078 
2. Ing. Jarmila Slobodníková, U Rybníčku 553, 38301 Prachatice II, IČO: 40740919 
3. UDAS Financial Service, s r.o., Oldřichovská 1437, 34701 Tachov, IČO: 26339986 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy k podání nabídky na realizaci této veřejné zakázky na webových stránkách 
MěKS Strakonice - www.kultura.strakonice.cz  za účelem možnosti podání nabídky neomezeným 
počtem uchazečů. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. předseda: František Christelbauer 
2. Milan Jungvirt 
3. Mgr. Martina Kotrchová 
4. Ing. Jitka Šochmanová 
5. Soňa Petříková  
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Romana Strbačková 
2. Mgr. Břetislav Hrdlička 
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3. JUDr. Eva Dlouhá 
4. Dana Dubová 
5. Ladislav Řanda 
IV. Ukládá 
řediteli MěKS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této zakázky. 
V. Pověřuje 
ředitele MěKS Strakonice podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této 
veřejné zakázky malého rozsahu. 
 
8. Odbor školství a CR 

• Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy Povážská 
Strakonice, Nad Školou 560 

Usnesení č. 2273/2016 (53/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy Povážská Strakonice, 
Nad Školou 560. 
II. Jmenuje 
na základě výsledků konkurzního řízení pana Mgr. Tomáše Linharta na vedoucí pracovní místo 
ředitele Základní školy Povážská Strakonice, Nad Školou 560. 
III. Schvaluje 
platový výměr pro nově jmenovaného ředitele Základní školy Povážská Strakonice, Nad Školou 560, 
který je samostatnou přílohou materiálu uloženou na odboru školství a cestovního ruchu.  
IV. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení.  
 

• Použití investičního fondu Základní školy Povážská Strakonice – server 
Usnesení č. 2274/2016 (53/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s použitím investičního fondu Základní školy Povážská Strakonice na nákup serveru včetně 
softwaru a instalace v max. výši  170 900 Kč s DPH. 
 

• Použití investičního fondu Základní školy Povážská Strakonice - interaktivní tabule 
Usnesení č. 2275/2016 (53/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s použitím investičního fondu Základní školy Povážská Strakonice na nákup interaktivní tabule 
ActivBoard 378 PRO včetně příslušenství a instalace v max. výši 78 500 Kč s DPH. 
 

• Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ U Parku, v MŠ Lidická, 
v MŠ A.B.Svojsíka, v MŠ Šumavská a v MŠ Čtyřlístek 

Usnesení č. 2276/2016 (53/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2016/2017 v MŠ      U Parku 
ve třídě Motýlci na 27 dětí a ve třídě Dráčata na 27 dětí a v odloučeném pracovišti Lidická 194 na 28 
dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při 
splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
II. Souhlasí 
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2016/2017 v MŠ Lidická ve 
všech třídách na 28 dětí, v odloučeném pracovišti MŠ Školní ve všech třídách na 28 dětí, v 
odloučeném pracovišti MŠ Holečkova 413 ve 3. třídě a ve 4. třídě na 25 dětí,  v odloučeném pracovišti 
MŠ Spojařů 1260 v 1. třídě, ve 2. třídě a ve 3. třídě na 28 dětí a v odloučeném pracovišti MŠ Stavbařů 
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213 v 1. třídě a ve 2. třídě na 28 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě 
vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
III. Souhlasí 
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2016/2017 v MŠ     A. B. 
Svojsíka ve všech třídách na 28 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě 
vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
IV. Souhlasí 
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2016/2017 v MŠ Šumavská 
v 1. třídě, ve 2. třídě, ve 3. třídě a ve 4. třídě na 28 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude 
na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
V. Souhlasí 
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2016/2017 v MŠ Čtyřlístek ve 
třídě Šmoulata na 26 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací 
činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 

• Žádost o povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 a č. 1/2001 
Usnesení č. 2277/2016 (53/9, 9a) 
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. 
 
Pátky 15. července, 22. července, 29. července – hudební vystoupení – plavecký areál STARZ, Na 
Křemelce 305, 386 01 Strakonice – pořádá KONTAKT bB – Plavecká akademie bez bariér z. ú., 
Vaníčkova 7, 169 00 Praha 6 – IČO: 68402651 – od 22:00 hod. do 02:30 hod. následujícího dne. 
HLASOVÁNO: pro 5/1 proti -  schváleno 

 
Pátek 25. června – Pivovarská pouť 2016 – areál pivovaru a přilehlé okolí, Podskalská 324, 386 01 
Strakonice – pořádá DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s., Podskalská 324, 386 01 
Strakonice – IČO: 26068273 – od 22:00 hod. do 01:00 hod. následujícího dne.  
 

• Užití znaku města Strakonice – Roadshow Jižní Čechy olympijské 
Usnesení č. 2278/2016 (53/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice společnosti ART 4 PROMOTION, s.r.o., Hlinská 434/9,  
370 01 České Budějovice, IČO: 26051583 na propagačních materiálech ke sportovně-zábavné akci 
Roadshow Jižní Čechy olympijské 2016, která se uskuteční dne 17. 6. 2016 ve Strakonicích.  
 
9. Užití znaku města – ČD, a.s., Generální ředitelství, České Budějovice 
Usnesení č. 2279/2016  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice na plakátu Českých drah, a.s., Generální ředitelství, Nádražní 156/12, 
370 21 České Budějovice k parním vlakům  dne 25.6.2016. 
 
10. Odbor vnitřních věcí 

• Organizační řád Městského úřadu Strakonice 
Usnesení č. 2280/2016 (53/10) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
doplnit organizační řád Městského úřadu Strakonice v čl. 14 „Smlouvy“ o nový odst. 3 tohoto znění: 
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Smlouvy (smluvní dokumenty) uzavřené mezi městem Strakonice a jinými právními subjekty 
podléhající povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění, vždy uveřejní zákonem stanoveným postupem příslušní 
zaměstnanci města zařazení do MěÚ, kteří v rámci svého pracovního zařazení uzavření těchto 
smluv zajišťovali. 
II. Schvaluje  
nové znění organizačního řádu Městského úřadu Strakonice (vydání 2.0), přičemž tento organizační 
řád nabývá účinnosti dne 1.7.2016. 
III. Ukládá  
všem zaměstnancům města Strakonice zařazeným do MěÚ Strakonice seznámit se s novým zněním 
organizačního řádu a tento organizační řád dodržovat. 
 
11. STARZ 

• Pasportizace objektů 
Usnesení č. 2281/2016 (53/11) 
Rada města po projednání 
I. Bere  na vědomí  
Zprávu pasportizace objektů ve správě STARZ Strakonice. 
 
12. ZŠ F.L.Č. 

• Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka a montáž šatních skříněk pro žáky 
Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280, odloučené pracoviště 
Chelčického 555“ 

Usnesení č. 2282/2016 (53/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Dodávka a montáž šatních skříněk pro žáky Základní školy F. L. Čelakovského, 
Strakonice, Jezerní 1280, odloučené pracoviště Chelčického 555.“ Nejvýhodnější nabídka byla podána 
společností KECIP, s.r.o., Klášterec nad Ohří, V Zátiší 789, za cenu 298 480,00 Kč bez DPH, tj. za 
celkovou cenu předmětu zakázky včetně DPH 361 160,80 Kč, termín plnění do 12. 8. 2016. 
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy se společností KECIP, s.r.o., se sídlem Klášterec nad Ohří, V Zátiší 789, IČO 
25426842, na „Dodávku a montáž šatních skříněk pro žáky Základní školy F. L. Čelakovského, 
Strakonice, Jezerní 1280, odloučené pracoviště Chelčického 555“ za cenu  298 480,00 Kč bez DPH, tj. 
za celkovou cenu včetně DPH 361 160,80 Kč. 
III. Pov ěřuje  
ředitelku ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 podpisem předmětné smlouvy. 
 
13. TS – bytové záležitosti 
Likvidace  kolen ve dvoře domu U sv. Markéty čp. 58, Strakonice 
Usnesení č. 2283/2016 (53/13) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
povolit demolici kolen v havarijním stavu ve dvoře domu č.p. 58, ul. U sv. Markéty Strakonice. 
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o. zajistit vlastní likvidaci kolen ve spolupráci s majetkovým odborem 
 
14.Odbor informatiky a provozu 

• Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Dodávka 
licencí Microsoft Ofice 2016“ 
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Usnesení č. 2284/2016 (51/8) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Dodávka licencí 
Microsoft Office 2016“ v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města 
Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava , IČ: 47676795 
COMPAREX CZ s.r.o., Evropská 2588/33a, CZ-160 00 Praha 6, IČ:63077124 
DATRON, a.s.,  Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa, IČ: 43227520  
PENTA CZ s.r.o., Povážská 266, 386 01 Strakonice, IČ: 25193546  
Servodata a.s., Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00  Praha 10, IČ: 25112775 
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 , IČ:64949681 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy k podání nabídky na realizaci této veřejné zakázky na webových stránkách města 
Strakonice za účelem možnosti podání nabídky neomezeným počtem uchazečů 
III. Jmenuje 
- členy hodnotící komise ve složení: 
Milan Jungvirt (předseda),Vladimír Stroner, Mgr. Martina Kotrchová, Ing. Rudolf Ulč, Ing. Václav 
Sýkora 
- náhradníky členů hodnotící komise ve složení: 
Mgr. Břetislav Hrdlička (předseda), Milada Švihálková, JUDr. Eva Dlouhá, Ing. Miroslav Ině, Ing. 
Richard Kozák 
IV. Ukládá 
vedoucímu odboru informatiky a provozu zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky, 
V. Pověřuje 
vedoucího odboru informatiky a provozu podepisováním veškerých dokumentů souvisejících 
s administrací této veřejné zakázky 

 
 
                        

Mgr. Břetislav Hrdlička         Milan Jungvirt    
            starosta            místostarosta   
                 
 


