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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  56. jednání Rady města Strakonice 
konaného 17. srpna 2016 v malé zasedací místnosti 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:     7 členů RM 

Mgr. Hrdlička – starosta 
p. Jungvirt – místostarosta 

            RM: p. Christelbauer, p. Štrébl, pí Vlasáková, Ing. Oberfalcer, Ing. Moučka   
                                      p. Stroner – tajemník 
 
Omluveni:    
Program:  
 
1. Majetkové záležitosti 

             Usnesení č. 2436/2016 - č. 2461/2016 
2. Odbor rozvoje         

• Návrh zadání změny Územního plánu Strakonice – vodní plochy 
                   Usnesení č. 2462/2016    
• Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Stélový náhrobek u kaple 

Nejsvětější Trojice v areálu hřbitova u kostela svatého Václava ve Strakonicích“ 
            Usnesení č. 2463/2016    

• Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku Nadací ČEZ na projekt „Bezpečnost a ochrana 
dětí a mládeže v obci Strakonice“ 

            Usnesení č. 2464/2016    
3. Odbor provozu a informatiky        

• Uzavření smlouvy o dílo č. 79160070 na zhotovení a montáž vstupní vchodové stěny na 
odboru dopravy mezi městem Strakonice a firmou Stakosolar, s.r.o., Dobrušská 1797/1, 147 
00 Praha 4 – Braník, pobočka Strakonice, Palackého náměstí, IČ 02146789 za 34.579 Kč 
včetně DPH 

                   Usnesení č. 2465/2016    
• Uzavření smlouvy o dílo „Propojení Metropolitní síť - ZŠ Dukelská - MŠ  Školní“ mezi 

městem Strakonice a firmou Zakom s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek, IČ 25344536 za 
141139,75 Kč tj. 170779 Kč včetně DPH  

                     Usnesení č. 2466/2016     
• Uzavření smlouvy o výpůjčce dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

jejímž předmětem je výpůjčka nebytových prostor v budově na Palackého nám. 1090, 
Strakonice za účelem zřízení volební místnosti ve dnech 7. a 8. 10. 2016 

            Usnesení č. 2467/2016    
• Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení 1 ks služebního osobního vozu pro 

sociální odbor – SPOD na leasing“ 
            Usnesení č. 2468/2016    

4. Odbor školství a CR            
• Zápis ze 16. jednání komise pro kulturu ze dne 19. 7. 2016 

     Usnesení č. 2469/2016    
• Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových 

aktivit pro rok 2016 
            Usnesení č. 2470/2016    

• Žádost o povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 a č. 1/2001 
            Usnesení č. 2471/2016    

• Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice – žádost o souhlas s přijetím finančního daru                             
                    Usnesení č. 2472/2016    
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5. MP         
• Veřejné zakázky malého rozsahu:“Strakonice-zkvalitnění záznamu MKDS“ 
                   Usnesení č. 2473/2016    

6. ŽP         
• Projekt nové stanice základní složky Integrovaného záchranného systému, pro jednotku Sboru 

dobrovolných hasičů města Strakonice 
                   Usnesení č. 2474/2016    

7. MěÚSS         
• Přijetí darů 
                   Usnesení č. 2475/2016    
• Zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením v MěÚSS Strakonice 

     Usnesení č. 2476/2016    
• Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Signalizační systém sestra - klient v MěÚSS 

Strakonice“ 
     Usnesení č. 2477/2016    

8. MěKS             
• Souhlas s přijetím daru na základě Darovací smlouvy ve výši 130.000 Kč na organizační 

zajištění 22. ročníku Mezinárodního dudáckého festivalu 25. - 28. 8. 2016 od firmy Johnson 
Controls Fabrics Strakonice, s.r.o.  

     Usnesení č. 2478/2016    
• Souhlas s provedením odpalu ohňostroje dne 26. 8. 2016 v rámci slavnostního ceremoniálu 

22. ročníku Mezinárodního dudáckého festivalu Strakonice 
            Usnesení č. 2479/2016 

9. FOKUS – PÍSEK, o.s. – žádost o prominutí  úhrady  nájemného a poskytovaných služeb 
            Usnesení č. 2480/2016 

  
 
 
56. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta p. M. Jungvirt v 15:50 hodin v malé zasedací 
místnosti MěÚ. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. Před samotným jednáním RM proběhlo 
seznámení s připomínkami ke zprávě o uplatňování ÚP Strakonice (Ing. arch. Ťukalová).  
 
1. Majetkové záležitosti 
 
1) Plakátovací plochy – Nemocnice Strakonice a.s.  
Usnesení č. 2436/2016 (56/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí   
stanovisko nemocnice k uzavření nájemní smlouvy na umístění plakátovacích ploch na oplocení areálu 
nemocnice na místa, která jsou již pronajata jinému subjektu. 
 
2) Krátkodobé nájmy/výpůjčky v budově přádelny  
Usnesení č. 2437/2016 (56/1) 
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, starostu 
města rozhodováním o uzavírání nájemních smluv/smluv o výpůjčce na užívání nebytových prostorů 
v budově č. p. 140, ve Strakonicích II, která je součástí pozemku parc.č. st. 15/8, vše v kat. území 
Nové Strakonice (budova „přádelny“), jejichž trvání bude nepřetržitě nejvýše 48 hodin. 
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3) Příspěvková organizace Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice,  Na 
Křemelce 512,  386 01  Strakonice,  IČ 00367915 – dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce 
nemovitého majetku města Strakonice č. 2012-446 
Usnesení č. 2438/2016 (56/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-436 uzavřené mezi městem Strakonice a 
příspěvkovou organizací Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice, Na Křemelce 512, 
386 01 Strakonice, IČ 00367915, s platností od 01.09.2016, jehož předmětem bude úprava čl. I odst. 1, 
týkající se rozšíření předmětu nájmu o:  
 
Workoutové hřiště:  
1. Hřiště s fitness prvky umístěné na pozemku p.č. 1248/6 v k.ú. Strakonice, hřiště není oplocené, pod 
fitness prvky je provedena plocha z pryžových desek pro víceúčelová hřiště na nové ŽB desce. 
Součástí hřiště je mobiliář v podobě laviček s opěradly a odpadkový koš. Fitness prvky: 
 - multifunkční workoutová sestava 
- dvojité bradla pro cvičení s různými úrovněmi 
- hrazda 
- posilovací lavice  
- nízká bradla 
 
2. Hřiště s posilovacími stroji na pozemcích p.č. 1248/6 a p.č. 1311/3, vše v k.ú. Strakonice,  obec 
Strakonice. Pod posilovacími stroji je provedena zpevněná mlatová plocha s lemováním z betonových 
obrubníků. Součástí hřiště je mobiliář v podobě laviček s opěradly a odpadkový koš.  
Posilovací stroje: 
- venkovní cvičební posilovací stroj – posilování pasu, zlepšování ohebnosti a koordinace těla, 
procvičování zad a pasu, pro 2 osoby 
- venkovní cvičební posilovací stroj – posilování a rozvoj svalů dolních končetin a pasu, konkrétně 
čtyřhlavého svalu stehenního, lýtek, hýžďových svalů a spodních svalů břišních, pro 2 osoby 
- venkovní cvičební a relaxační stroj – procvičování pasu a uvolnění svalů pasu a zad, posiluje bederní 
mrštnost a ohebnost bederní oblasti, pro 2 osoby 
- venkovní cvičební posilovací stroj – posilování ramenního, břišního a zádového svalstva, pro 2 
osoby 
- venkovní cvičební posilovací stroj – posilování a rozvoj svalů horních končetin, hrudníku a zad, 
zvyšování kardiopulmonální kapacity, pro 2 osoby  
- venkovní cvičební posilovací stroj – posilování a rozvoj břišních a zádových svalů, pro 2 osoby 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-436.  
 
4) Ing. Eva Polanová, 386 01 Strakonice a Bc. Lucie Koláříková, 386 01 Strakonice 
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 291 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 2439/2016 (56/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a Ing. Evou Polanovou, 386 01 Strakonice, 
Bc. Lucií Koláříkovou, 386 01 Strakonice, na užívání části pozemku p.č. 291 o výměře cca 24 m2, za 
účelem vybudování „Bosého chodníku Strakonice“, a to v lokalitě Podskalí, v blízkosti vybudovaného 
mola pro plavce. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou, s platností od 01.03.2017,  
s výpovědní lhůtou 1 měsíc.  
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy.  
 



 4 

5) Paní Andrea Kunová, Strakonice – žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 2440/2016 (56/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 v domě č.p. 
49, Velké náměstí, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 60,50 m2 s paní Andreou Kunovou,  
Strakonice, a to ke dni 30.9.2016. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
6) Pan Ladislav Matějka, Strakonice – žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 2441/2016 (56/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 v domě č.p. 
58, U Sv. Markéty, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 80,60 m2 s panem Ladislavem Matějkou,  
Strakonice, a to ke dni 30.9.2016. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
7) Prodej bytové jednotky č. 018 o velikosti 1+0 (32,40 m2) v domě č.p. 87, ul. Na Ohradě,  
Strakonice II  
Usnesení č. 2442/2016 (56/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 018 o velikosti 1+0 (32,40 m2), v domě č.p. 87, ul. Na Ohradě, 
Strakonice II, přímým prodejem do osobního vlastnictví, kdy minimální cena bytu č. 018/87, ul. Na 
Ohradě, Strakonice II, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku je 
stanovena ve výši 450.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
8) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1040004134/001 
v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice, Nad Parkem – stavební 
úpravy NN, kabelace“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o, Katov ická 175, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2443/2016 (56/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí č.1040004134/001 o zřízení věcného břemene, kterou se 
smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni  pro uložení energetického zařízení do 
pozemků ve vlastnictví města Strakonice  p.č. KN 1277/1,  p.č. KN 533/5,  p.č. KN 584/25, p.č. KN 
580/34, p.č. KN 580/44, p.č. KN 580/35, p.č. KN 556/2, p.č. KN 1591, p.č. KN 536/15, p.č. KN 
574/6,   p.č. KN 574/23,  p.č. KN st. 696,  p.č. KN 1679, p.č. KN 1682, p.č. KN 580/31,   p.č. KN st. 
800/2 a  p.č. KN st. p.č. KN 526/6, vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou a 
realizací stavby: „Strakonice, Nad Parkem – stavební úpravy NN, kabelace“, za částku 50,- Kč/bm. 
K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 
Délka uložení energetického zařízení v pozemcích v majetku města Strakonice bude stanovena 
geometrických plánem, jenž je nedílnou součástí  smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu. 
Město souhlasí s uložením za následujících podmínek: 
1. Do části pozemku p.č. KN 1277/1 v k.ú. Strakonice v ulici Plánkova od křižovatky s ul. Husova po 
křižovatku s ul. Smetanova, pro potřeby „Optické metropolitní sítě Strakonice“ uloženy dvě chráničky 
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HDPE. Chráničky budou uloženy do výkopů v souběhu s kabelem NN na náklady investora akce: 
„ Strakonice, Nad Parkem – stavební úpravy NN, kabelace“ .  
2. V místech, kde to umožní podmínky, budou přechody zpevněných ploch, chodníků  a komunikací 
provedeny protlakem bez narušení povrchů. 
3. Při výkopu v asfaltové ploše bude  stávající asfalt zaříznut řezačem spár, oprava asfaltového 
povrchu bude provedena v šíři výkopu zvětšené z obou stran min. o 50% šíře výkopu, spára mezi 
stávajícím a novým asfaltem bude zalita asfaltovou emulzí. 
4. Při výkopu v dlážděných plochách bude dlažba v šíři výkopu odstraněna, předláždění bude 
provedeno v šíři výkopu zvětšené z obou stran min. o 50% šíře výkopu. 
5.  Při výkopu v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o zakládání, údržbě a 
ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná plocha bude po skončení prací oseta travinou. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 
9) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  č.1040007143/001 
v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice, nad Volyňskou – kabel 
NN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o, Katov ická 175, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2444/2016 (56/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí č 1040007143/001 o zřízení věcného břemene, kterou se 
smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni  pro uložení energetického zařízení do 
pozemků ve vlastnictví města Strakonice p.č. KN 609/2, p.č. KN 609/3, p.č. KN 652, p.č. KN 671,  
p.č. KN 609/1,   p.č. KN 308/10 a p.č. KN 609/5  vše v k.ú. Přední Ptákovice,  p.č. KN 720/2,   p.č. 
KN 720/1 a    p.č. KN 508/53 vše  k.ú. Nové Strakonice, v souvislosti s projektovou přípravou a 
realizací stavby: „Strakonice, nad Volyňskou – kabel NN", za částku 50,- Kč/bm. K této částce bude 
připočtena platná sazba DPH. 
Délka uložení energetického zařízení v pozemcích v majetku města Strakonice bude stanovena 
geometrických plánem, jenž je nedílnou součástí  smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu. 
Město souhlasí s uložením za následujících podmínek: 
1. V místech, kde to umožní podmínky, budou přechody zpevněných ploch, chodníků  a komunikací 
provedeny protlakem bez narušení povrchů. 
2. Při výkopu v asfaltové ploše bude  stávající asfalt zaříznut řezačem spár, oprava asfaltového 
povrchu bude provedena v šíři výkopu zvětšené z obou stran min. o 50% šíře výkopu, spára mezi 
stávajícím a novým asfaltem bude zalita asfaltovou emulzí. 
3. Při výkopu v dlážděných plochách bude dlažba v šíři výkopu odstraněna, předláždění bude 
provedeno v šíři výkopu zvětšené z obou stran min. o 50% šíře výkopu. 
4.  Při výkopu v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o zakládání, údržbě a 
ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná plocha bude po skončení prací oseta travinou. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 
10) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1040006230/001 
v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Nový Dražejov - kabely NN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o, Katov ická 175, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2445/2016 (56/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí č.1040006230/001 o zřízení věcného břemene, kterou se 
smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni  pro uložení energetického zařízení do 
pozemků ve vlastnictví města Strakonice p.č. KN 599, p.č. KN 604/1,  p.č. KN 129/4  a p.č. KN 
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188 vše v k.ú. Střela, p.č. KN 1293/1, p.č. KN 1335,  p.č. KN 1270/2,   p.č. KN 1270/1,  p.č. KN 
1336/3,  p.č. KN 1336/5, p.č. KN 1336/6,    p.č. KN 1269/27,    p.č. KN 1269/25, p.č. KN 1269/1,  p.č. 
KN 1336/2,    p.č. KN 1272/10,  p.č. KN 1245/31,   p.č. KN 1245/21,   p.č. KN 1272/18,   p.č. KN 
1243,   p.č. KN 1269/59, p.č. KN 1237/6,   p.č. KN 1239/3,  p.č. KN 1334/1,   p.č. KN 1245/27,  p.č. 
KN 1236/4,    p.č. KN 1269/58,  p.č. KN 1269/60, p.č. KN 1269/3 a  p.č. KN 1278/1 vše   k.ú. 
Dražejov u Strakonic,  
1. V místech, kde to umožní podmínky, budou přechody zpevněných ploch, chodníků  a komunikací 
provedeny protlakem bez narušení povrchů. 
2. Při výkopu v asfaltové ploše bude  stávající asfalt zaříznut řezačem spár, oprava asfaltového 
povrchu bude provedena v šíři výkopu zvětšené z obou stran min. o 50% šíře výkopu, spára mezi 
stávajícím a novým asfaltem bude zalita asfaltovou emulzí. 
3. Při výkopu v dlážděných plochách bude dlažba v šíři výkopu odstraněna, předláždění bude 
provedeno v šíři výkopu zvětšené z obou stran min. o 50% šíře výkopu. 
4.  Při výkopu v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o zakládání, údržbě a 
ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná plocha bude po skončení prací oseta travinou. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 
11) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1309/9  v  k.ú. Strakonice. 
Žadatelé: V.H.S.H. s.r.o., Ptákovická 489, 386 01 Strakonice 
                AUTOGAS CENTRUM PLUS  s.r.o., Na Sadech 639, 383 01      Prachatice 
Usnesení č. 2446/2016 (56/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením nově budované vodovodní přípojky pro areál firem V.H.S.H s.r.o. a AUTOGAS 
CENTRUM PLUS s.r.o. do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 1309/9 v k.ú. Strakonice dle 
sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
12) Žádost o uzavření smlouvy  č.: A.0407-00727 o zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou: „V432 Kočín – Přeštice – zdvojení stávajícího vedení“  
Žadatel: ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 
V zastoupení: ČEPS Invest a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10  
Usnesení č. 2447/2016 (56/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č. A.0407-00727 o zřízení věcného břemene dle geometrického plánu č. 245-
159/2016 ze dne 11.3.2016 v souvislosti se stavbou „V432 Kočín – Přeštice – zdvojení stávajícho 
vedení“. Jedná se o zdvojení stávajícího vedení na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. 
293/13,1076/4, 539/9, 425/64, 443/16, 289/6, 1081/7, 443/8, 539/13, 1104, 443/1, 443/14 a 1081/5 
v k.ú. Modlešovice. Cena za zřízení věcného břemene je 50.932,- Kč bez DPH. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
 
13) Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, IČ: 00031917, se sídlem náměstí Hrdinů 69, Volyně – 
ukončení nájemní smlouvy č. 08 - 318  
Usnesení č. 2448/2016 (56/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
ukončením nájemní smlouvy č. 08 - 318 ze dne 18.7.2008, uzavřené s Jednotou, spotřebním 
družstvem ve Volyni, IČ: 00031917, se sídlem náměstí Hrdinů 69, Volyně,  jejímž předmětem je 
pronájem  části pozemku p.č. 147/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Strakonice, a to ke dni 23.6.2016. 
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II. Pověřuje  
starostu města podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 08 - 318. 
 
14) Uzavření dodatků k nájemním smlouvám - nájemci nebytových prostorů v ul. U Sv. Markéty 
ve Strakonicích 
Usnesení č. 2449/2016 (56/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 07-457 ze dne 19.11.2007, jehož předmětem bude  zvýšení  
nájemného z nebytových prostorů v přízemí  objektu  čp. 58   v ul. U Sv. Markéty ve Strakonicích, 
jejichž nájemcem je na základě nájemní smlouvy uzavřené s městem Strakonice spol. Ciao …, 
cestovní kancelář, s.r.o., se sídlem Zámek 1, Strakonice, a sice na částku 1.900,- Kč/m2/rok (tj. 
160.170,- Kč/rok) + aktuální sazba DPH.  
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 04-414 ze dne 12.7.2004, jehož předmětem bude    zvýšení  
nájemného z nebytových prostorů v přízemí  objektu  čp. 57   v ul. U Sv. Markéty ve Strakonicích, 
jejichž nájemcem je na základě nájemní smlouvy uzavřené s městem Strakonice paní Michaela 
Hauzerová, Štěkeň, a sice na částku 1.900,- Kč/m2/rok  (tj. 254.600,- Kč/rok) + aktuální sazba DPH.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušných dodatků.   
 
15) Pronájem NP v objektu bývalé Základní školy Lidická čp. 194, Strakonice 
Usnesení č. 2450/2016 (56/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru, konkrétně učebny o výměře 71,4 m2 
ve III. nadzemním podlaží objektu bývalé Základní školy Lidická 194 ve Strakonicích,  s níže 
uvedenou žadatelkou na následujících podmínek: 
- Štěpánka Halamová, Strakonice, pronájem za účelem provozování cvičení Pilates, výživové 
poradenství a zdravotní cvičení, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce, v případě neplacení nájemného činí výpovědní lhůta 1 měsíc, WC je společné s dalšími 
nájemci ve III. nadz. podlaží objektu, ve smlouvě budou zapracovány smluvní pokuty ve výši 3.000,- 
Kč za provedení změn a úprav předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele (za každé porušení), dále 
za neodstranění změn a úprav předmětu nájmu nájemcem po skončení nájmu (za každé porušení), 
smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za porušení předání předmětu nájmu po skončení nájmu ve stavu 
obvyklém běžnému opotřebení (za každý započatý den prodlení s předáním předmětu nájmu).  
II. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy č. 2011-305 uzavřené dne 1.11.2011 mezi městem Strakonice a 
manželi Štěpánkou a Martinem Halamovými, Strakonice,  nová adresa Strakonice, a sice dohodou ke 
dni 31.8.2016. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy a dohody.  
IV. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem nebytového prostoru, konkrétně učebny o výměře 74,9 m2 ve III. 
nadzemním podlaží objektu bývalé Základní školy Lidická 194 ve Strakonicích, WC je společné 
s dalšími nájemci ve III. nadz. podlaží objektu. 
 
16) Plakátovací plochy – vzájemná výpůjčka u OD PRIOR  
Usnesení č. 2451/2016 (56/1) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení Rady města Strakonice č. 2265/2016 ze dne 15.6.2016 a č. 2312/2016 (54/1) ze dne 
29.6.2016.   
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II. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku parc.č. 726/4 v kat. území Strakonice za účelem 
umístění 5 oboustranných reklamních panelů. 
 
17) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. pro odběrné místo ,, SSZ ul. Ellerova-Na 
Křemelce “ 
Usnesení č. 2452/2016 (56/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o připojení k distribuční soustavě E.ON  Distribuce  a. s. pro odběrné místo 
,,SSZ ul. Ellerova-Na Křemelce Strakonice“. 
II. Souhlasí 
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením, a to ve výši  3200,- Kč s DPH . 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
18) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. pro odběrné místo ,, SSZ ul. Katovická 
Usnesení č. 2453/2016 (56/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o připojení k distribuční soustavě E.ON  Distribuce  a. s. pro odběrné místo 
,,SSZ ul.Katovická Strakonice“. 
II. Souhlasí 
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením, a to ve výši  3200,- Kč s DPH . 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
19) Žádost o pronájem NP – p. Karel Krejčík, Strakonice 
Usnesení č. 2454/2016 (56/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a panem Karlem Krejčíkem, Strakonice, jejímž 
předmětem bude pronájem nebytových prostorů, konkrétně sociálního zázemí o výměře 21 m2 v 1. 
poschodí objektu Velké náměstí 141, Strakonice, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 
1. srpna 2016 do 30. září 2016, prostory budou využívány v souladu s účelem užívání stavby 
stanoveným SÚ MÚ Strakonice (sociální zázemí  – WC, umývárna, chodba), výše nájemného 1.000,- 
Kč/měsíc + DPH + služby spojené s nájmem (na základě vyúčtování provedeného správcem objektu – 
nebudou stanoveny zálohy). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem sklepů s chodbou v suterénu objektu Velké náměstí 141, Strakonice 
(OD Maják)  o celkové výměře 95 m2.  
 
20) Veřejná zakázka malého rozsahu „Přádelna – pasportizace objektu“ 
Usnesení č. 2455/2016 (56/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
na základě Protokolu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek s vyhodnocením veřejné zakázky 
malého rozsahu: „Přádelna – pasportizace objektu“. Nejvýhodnější nabídka byla podána Ing. Radkem 
Vačkářem, projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, Starý Dražejov 379, 386 01 Strakonice, IČ: 
62520776, za celkovou cenu díla 111.000,- Kč. Termín plnění je do 2 měsíců od podpisu smlouvy o 
dílo. 
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II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem Ing. Radkem Vačkářem, projektová a inženýrská činnost ve 
výstavbě, Starý Dražejov 379, 386 01 Strakonice, IČ: 62520776, na dodávku díla „Přádelna – 
pasportizace objektu“ za celkovou cenu 111.000,- Kč. Termín plnění je do 2 měsíců od podpisu 
smlouvy o dílo. 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy 
 
21) Prodejní stánky na tržnici u kostela Svaté Markéty  
- neprodloužení nájemní smlouvy 
- vyhlášení záměru na pronájem   
Usnesení č. 2456/2016 (56/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy číslo 2013 – 417, ze dne 14.10.2013, jež je uzavřena mezi městem 
Strakonice a panem Václavem Bláhovcem, Vlkonice, Vacov, týkající se užívání prodejního stánku 
číslo 2, včetně části pozemku p.č. st. 308 pod a před stánkem (markýza) a včetně stánku číslo 11, vše 
v k.ú. Strakonice. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru sdělit nájemci, panu Václavu Bláhovcovi, Vlkonice, že již nedojde 
k automatickému obnovení nájmu u nájemní smlouvy číslo 2013 – 417, ze dne 14.10.2013, týkající se 
pronájmu prodejního stánku číslo 2 včetně části pozemku p.č. st. 308 pod a před stánkem (markýza) a 
včetně stánku číslo 11,  na tržnici u kostela Svaté Markéty,  vše v k.ú. Strakonice. 
III. Nesouhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy číslo 2014 – 266 ze dne 20.10.2014, jež je uzavřena mezi městem 
Strakonice a panem Václavem Bláhovcem, Vlkonice, týkající se užívání  prodejního stánku číslo 6, 
včetně části pozemku p.č. st. 308 pod a před stánkem (markýza) a včetně stánku číslo 11,   vše v k.ú. 
Strakonice. 
IV. Ukládá 
majetkovému odboru sdělit nájemci, panu Václavu Bláhovcovi, Vlkonice, že již nedojde 
k automatickému obnovení nájmu u nájemní smlouvy číslo 2014 – 266, ze dne 20.10.2014 týkající se 
užívání prodejního stánku číslo 6,  včetně části pozemku p.č. st. 308 pod a před stánkem (markýza) a 
včetně stánku číslo 11,  na tržnici u kostela Svaté Markéty, vše v k.ú. Strakonice. 
V. Souhlasí 
s vyhlášením záměru  na pronájem prodejního stánku číslo 2 včetně části pozemku p.č. st. 308 pod a 
před stánkem (markýza) o velikosti  cca 20 m2 , vše v k.ú. Strakonice  
- kde je stanovena minimální výše nájmu za užívání tohoto stánku 3.500,- Kč měsíčně v případě 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 12 měsíců bez DPH + inflace + náklady na služby a 
energie dle poměrových měřidel,  
- kde je stanovena minimální  výše nájmu za užívání tohoto stánku 4.900,- Kč měsíčně v případě 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců bez DPH + náklady na služby a energie dle 
poměrových měřidel. 
V ceně nájmu za užívání výše uvedeného  prodejního stánku číslo 2 je zahrnuto užívání společného 
sociálního zařízení a  úklidové komory, tj. stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu elektrické energie, 
vody ve stánku číslo 11,  kdy budoucí uživatel prodejního stánku má právo  toto  sociální zařízení 
užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  
V případě, že bude nájemní smlouva na užívání prodejního stánku číslo 2  na pozemku p.č. st. 308 
v k.ú. Strakonice uzavřena na dobu 12-ti měsíců, souhlasí s automatickým prodlužováním předmětné 
smlouvy, a to v případě, že budoucí nájemce bude plnit řádně povinnosti nájemce stanovené 
předmětnou smlouvou. 
Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu lze ze strany pronajímatele ukončit také 
s dvouměsíční výpovědní lhůtou  bez uvedení důvodů. 
Prodejní stánek bude provozován pouze za účelem, který není dosud provozován na tržnici u kostela 
Svaté Markéty, to znamená, že nájemní SMLOUVA NEBUDE uzavřena za tímto účelem 
- Provozování prodejny s prodejem denního a periodického tisku a ostatních tiskovin včetně   
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  doplňkového sortimentu.  
- Provozování prodejny s prodejem ocelových šperků, včetně doplňkového sortimentu.  
- Provozování prodejny s prodejem punčochového zboží, prádla, šátků, čepic, klobouků apod.  
- Provozování prodejny s prodejem ovoce, zeleniny, sazenic květin, zeleniny, dekorativního zboží - 
  velikonoce, vánoce, věnečky apod.  
VI. Souhlasí 
s vyhlášením záměru  na pronájem prodejního stánku číslo 6 včetně části pozemku p.č.st. 308 pod a 
před stánkem (markýza) o velikosti cca 20 m2 ,  vše  v k.ú. Strakonice   
- kde je stanovena minimální výše nájmu za užívání tohoto stánku 3.500,- Kč měsíčně v případě 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 12 měsíců bez DPH + inflace + náklady na služby a 
energie dle poměrových měřidel,  
- kde je stanovena minimální výše nájmu za užívání tohoto stánku 4.900,- Kč měsíčně v případě 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců bez DPH + náklady na služby a energie dle 
poměrových měřidel. 
V ceně nájmu za užívání výše uvedeného  prodejního stánku číslo 6 je zahrnuto užívání společného 
sociálního zařízení a  úklidové komory, tj. stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu elektrické energie, 
vody ve stánku číslo 11,  kdy budoucí uživatel prodejního stánku má právo  toto  sociální zařízení 
užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  
V případě, že bude nájemní smlouva na užívání prodejního stánku číslo 6  na pozemku p.č. st. 308 
v k.ú. Strakonice uzavřena na dobu 12-ti měsíců, souhlasí s automatickým prodlužováním předmětné 
smlouvy, a to v případě, že budoucí nájemce bude plnit řádně povinnosti nájemce stanovené 
předmětnou smlouvou. 
Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu lze ze strany pronajímatele ukončit také 
s dvouměsíční výpovědní lhůtou  bez uvedení důvodů.  
Prodejní stánek bude provozován pouze za účelem, který není dosud provozován na tržnici u kostela 
Svaté Markéty, to znamená, že nájemní SMLOUVA NEBUDE uzavřena za tímto účelem 
- Provozování prodejny s prodejem denního a periodického tisku a ostatních tiskovin včetně  
  doplňkového sortimentu.  
- Provozování prodejny s prodejem ocelových šperků, včetně doplňkového sortimentu.  
- Provozování prodejny s prodejem punčochového zboží, prádla, šátků, čepic, klobouků apod.  
- Provozování prodejny s prodejem ovoce, zeleniny, sazenic květin, zeleniny, dekorativního zboží -  
  velikonoce, vánoce, věnečky apod.  
 
1) Paní Gabriela Ranglová, Strakonice – žádost o pronájem garážového stání  - vyhlášení 
záměru  
Usnesení č. 2457/2016 (56/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem garážového stání č. 16 v objektu Leknínová 1392, Strakonice, s tím, 
že min. výše nájemného je stanovena na 300,- Kč/měsíc za jedno garážové stání.  
 
2) Papír – speciál, PHP, spol. s.r.o., IČ: 600 68 205, se sídlem U Sv. Markéty 58, Strakonice- 
žádost o snížení nájemného od 1.10.2016 – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 2458/2016 (56/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením  záměru na zvýšení  nájemného z nebytových prostorů v přízemí  objektu  čp. 58   v ul.  
U  Sv. Markéty  ve Strakonicích,  jejichž   nájemcem je  na  základě  nájemní  smlouvy č. 03-456 
uzavřené s městem Strakonice dne 14.11.2003 spol. PAPÍR – speciál, PHP, spol. s.r.o., se sídlem  U 
Markéty 58, Strakonice, a sice na částku 1.900,- Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH.  
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3) Žádost o souhlas s uzavírkou, objížďkou v zastavěném území města a o souhlas s vedením 
objízdných tras po místních komunikacích města pro stavbu: „I/22 Strakonice – úsek křižovatka 
směr Katovice, křížení Husova, Obránců míru ve Strakonicích“ a stavbu“ „I/4, I/22 Strakonice – 
úsek křižovatka u autobusového nádraží a ČS PHM ÖMV ve Strakonicích“ 
Žadatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Strakonice 
Řepice 138, 386 01 Strakonice 
V zastoupení: Pavel Bílek – dopravně inženýrská opatření, Máchova 895, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2459/2016 (56/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavírkou a objížďkou v zastavěném území města a s vedením objízdných tras po místních 
komunikacích ve správě města Strakonice (dle přílohy č. 2)  pro stavby: „I/22 Strakonice – úsek 
křižovatka směr Katovice, křížení Husova, Obránců míru ve Strakonicích“ a „I/4, I/22 Strakonice – 
úsek křižovatka u autobusového nádraží a ČS PHM ÖMV ve Strakonicích“. Termín realizace: 3.9., 
4.9., 10.9. a 11.9. 2016 nebo 10.9., 11.9.,17.9. a 18.9.2016. 
 
4) Žaloba o úpravy sousedního pozemku parc.č. 1309/9 v kat. území Strakonice 
Usnesení č. 2460/2016 (56/1a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
žalobu podanou u Okresního soudu ve Strakonicích ve věci úprav pozemku parc.č. 1309/9 v kat. 
území Strakonice vedené pod čj. 6C 151/2016-6.  
II. Souhlasí    
s vyjádřením uvedeným v příloze. 
 
5) Paní Světlana Vlastová, Strakonice – žádost o pronájem garážového stání  - vyhlášení záměru  
Usnesení č. 2461/2016 (56/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem garážového stání č. 17 v objektu Leknínová 1391, Strakonice, s tím, 
že min. výše nájemného je stanovena na 300,- Kč/měsíc za jedno garážové stání.  
 
2. Odbor rozvoje         

• Návrh zadání změny Územního plánu Strakonice – vodní plochy  
Usnesení č. 2462/2016 (56/2) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
schválit v souladu s § 6 a § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, zadání změny Územního plánu Strakonice – vodní plochy 
II. Doporu čuje ZM  
uložit odboru rozvoje projednat návrh změny Územního plánu Strakonice – vodní plochy v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit návrh zadání změny Územního plánu Strakonice – vodní plochy na jednání 
Zastupitelstva města Strakonice 

 
• Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Stélový náhrobek u kaple 

Nejsvětější Trojice v areálu hřbitova u kostela svatého Václava ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 2463/2016 (56/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1961/2016, reg. č. 431-02-044/16 na realizaci 
projektu „Stélový náhrobek u kaple Nejsvětější Trojice v areálu hřbitova u kostela svatého Václava ve 
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Strakonicích“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a Jihočeským krajem, U 
Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Výše dotace činí 11 tis. Kč.     
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy.  
 

• Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku Nadací ČEZ na projekt „Bezpečnost a 
ochrana dětí a mládeže v obci Strakonice“ 

Usnesení č. 2464/2016 (56/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku OP 21_16 na realizaci projektu „Bezpečnost a 
ochrana dětí a mládeže v obci Strakonice“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice a Nadací ČEZ, Duhová 1/425, 140 53 Praha 4. Výše nadačního příspěvku činí 115 418,- 
Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy 
 
3. Odbor provozu a informatiky        

• Uzavření smlouvy o dílo č. 79160070 na zhotovení a montáž vstupní vchodové stěny na 
odboru dopravy mezi městem Strakonice a firmou Stakosolar, s.r.o., Dobrušská 1797/1, 
147 00 Praha 4 – Braník, pobočka Strakonice, Palackého náměstí, IČ 02146789 za 34.579 
Kč včetně DPH 

Usnesení č. 2465/2016 (56/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo č. 79160070 na zhotovení a montáž vstupní vchodové stěny na odboru 
dopravy mezi městem Strakonice a firmou Stakosolar, s.r.o., Dobrušská 1797/1, 147 00 Praha 4 – 
Braník, pobočka Strakonice, Palackého náměstí, IČ 02146789 za cenu 34.579 Kč včetně DPH s tím, 
že celková cena díla bude uhrazena do 14 ti dnů po předání a převzetí kompletního díla dle smlouvy. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o dílo č. 79160070. 
 

• Uzavření smlouvy o dílo „Propojení Metropolitní síť - ZŠ Dukelská - MŠ  Školní“ mezi 
městem Strakonice a firmou Zakom s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek, IČ 25344536 
za 141139,75 Kč tj. 170779 Kč včetně DPH   

Usnesení č. 2466/2016 (56/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo „Propojení Metropolitní síť - ZŠ Dukelská - MŠ Školní“ mezi městem 
Strakonice a firmou Zakom s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek, IČ 25344536 za 141139,75 Kč tj. 
170779 Kč včetně DPH   
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o dílo v přiloženém znění 
 

• Uzavření smlouvy o výpůjčce dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
jejímž předmětem je výpůjčka nebytových prostor v budově na Palackého nám. 1090, 
Strakonice za účelem zřízení volební místnosti ve dnech 7. a 8. 10. 2016 

Usnesení č. 2467/2016 (56/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
s Ministerstvem zemědělství České republiky, jejímž předmětem je výpůjčka nebytových prostor 
v budově na Palackého nám. 1090, Strakonice za účelem zřízení volební místnosti ve dnech 7. a 8. 10. 
2016. 
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II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o výpůjčce dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v přeloženém znění.  
 

• Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení 1 ks služebního osobního vozu 
pro sociální odbor – SPOD na leasing“ 

Usnesení č. 2468/2016 (56/3a) 
Rada města po projednání 
I. souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné zakázky: 
„Pořízení 1 ks služebního osobního vozu pro sociální odbor – SPOD na leasing“. Nejvýhodnější 
nabídka byla podána společností Auto Ševčík c.z., spol. s r.o., odštěpný závod Strakonice, Dopravní 
35, 386 01 Strakonice, IČ 48207322 za celkovou cenu 338.161,21 Kč včetně DPH, termín plnění do 3 
měsíců od uzavření smlouvy. 
II. souhlasí 
s uzavřením smlouvy se společností Auto Ševčík c.z., spol.s r.o., Dopravní 35, 386 01 Strakonice, IČ 
48207322, tel.: 777207300 za cenu leasingu ve výši 338.160,- Kč včetně DPH  a odkupní ceny 1,21 
Kč včetně DPH. Termín plnění do 3 měsíců od uzavření smlouvy.  
III. pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
4. Odbor školství a CR           

• Zápis ze 16. jednání komise pro kulturu ze dne 19. 7. 2016 
Usnesení č. 2469/2016 (56/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis ze 16. jednání komise pro kulturu ze dne 19. 7. 2016, hodnotící tabulky dle Dotačního programu 
města Strakonice na podporu kultury v roce 2016, opatření 2 – Podpora jednorázových kulturních akcí 
a projektů – 2. výzva.  
II. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Základní umělecké škole Strakonice,  Kochana z Prachové 
263, Strakonice, IČO: 60650745 na adventní koncert ZUŠ v prostorách Domu kultury Strakonice dne 
29. 11. 2016.   
III. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Nadačnímu fondu Gymnázia Strakonice, Máchova 174, 
Strakonice, IČO: 60090031 na úhradu dopravy při účasti Pěveckého sboru Gymnázia Strakonice na 
Celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů Opava Cantat ve dnech 24. - 27. 11. 2016 
IV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 12 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Aleši Koutenskému, Strakonice, IČO: 03808629 na úhradu 
nákladů za nákup materiálu na výrobu instalací, spreje a na honorář interpreta (Vladimír518) při 
otevřené stage South Rocks 26. 8. 2016. 
V. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Osm a půl Opice, Zeyerovo nábřeží 262, Strakonice, IČO: 
22881646 na úhradu části nákladů za startovné a cestovné na Dance festivalu Jasana Bonuše 14.-16. 
10. 2016.  
VI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Taneční skupině ROZÁLIE Strakonice, Tržní 1152, 386 01 
Strakonice, IČO: 26992019 na úhradu části nákladů za startovné a cestovné na Dance festivalu Jasana 
Bonuše ve dnech 14.-16. 10. 2016.  
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VII. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 3 000, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených finančních 
prostředků v rozpočtu města, Základní umělecké škole Strakonice, Kochana  
z Prachové 263, Strakonice, IČO: 60650745 na hudební pořady pro děti strakonických ZŠ ve dnech 
24. a 25. 10. 2016. 
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 9 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Ing. Štěpánce Suchelové, 386 01 Strakonice, IČO: 74932756 
na akce Setkání s…, čajovna Pod Stolem v roce 2016 - cestovné, pronájmy technického zařízení, 
ubytování, propagace, honoráře, náklady na marketing  
v období září-prosinec 2016. 
IX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 12 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Rodinnému centru Beruška Strakonice,  
z. s., Lidická 194, 386 01 Strakonice, IČO: 27006107 na inzerci a propagaci akcí Rodinného centra 
Beruška - výlepy plakátů, inzerce v periodicích na akce Zaměstnaní rodiče, spokojené děti, 
představení Jaroslava Duška, Loučení s létem, Drakiáda, Mikulášská nadílka a Živý Betlém v období 
červenec – prosinec 2016. 
X. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Prácheňskému souboru písní a tanců Strakonice, Mírová 932, 
Strakonice, IČO: 60650427 na dopravu, propagaci a reprezentaci města Strakonice při účasti na 62. 
Mezinárodním folklorním festivalu v Červeném Kostelci ve dnech 19.-21. 8. 2016.  
XI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Pavlu Zachovi. DiS., Modlešovice, Strakonice,  na pokrytí 
nákladů hudebníků při Posvícenecké zábavě pro občany Modlešovic a blízkého okolí dne 15. 10. 
2016. 
XII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Rodinnému centu Beruška Strakonice, z. s., Lidická 194, 
IČO: 27006107 na nákup plynové bomby pro akci Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi v prosinci 
2016. 
XIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Janu Voldřichovi, Hajská, Strakonice, na papírnické potřeby 
na upomínkové listy, indicie, značení stezky, pozvánky, honorář za divadlo a Mikuláše, anděla a čerta. 
Drobné hračky do Mikulášského balíčku i pokladu na akce Loučení s prázdninami - honba za 
pokladem dne 20. 8. 2016 a na Mikulášské nadílce dne 3. 12. 2016 v osadě Hajská. 
XIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Janu Voldřichovi, Hajská, Strakonice, na honorář pro 
harmonikáře při setkání seniorů v osadě Hajská dne 14. 10. 2016. 
XV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 1 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Strakonice, 
IČO: 00425915 na oceňování bezpříspěvkových dárců krve - pronájem nebytového prostoru a služby s 
tím spojené v MěKS Strakonice (sál U Kata, Rytířský sál) dne 11. 11. 2016.  
XVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Domu dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417, 386 01 
Strakonice, IČO: 60650834 na úhradu nákladů za DJ Oscara Bouviera z Francie, zapůjčení ozvučení, 
pronájem DJ-gramofonů na vinylové desky při akci South Rocks dne  
27. 8. 2016. 
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XVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 7 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Armádnímu sportovnímu klubu Strakonice – z. s., Školní 41, 
Strakonice, IČO: 63263785 na ceny pro všechny účastníky běhu ,,Běh naděje 2016" a na materiální 
zabezpečení trasy tohoto běhu dne 15. 9. 2016.  
XVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Starý Dražejov, 
Dražejov 38, 386 01 Strakonice, IČO: 67151647 na nákup vánočního stromku, který je umístěn na 
náves v obci Dražejov, vánoční ozdoby, prskavky, svíčky, zajištění ohniště (PHM do pily, 
manipulační stroje) při setkání občanů na štědrý večer dne 24. 12. 2016. 
XVIX. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace Muzeu středního Pootaví Strakonice, Zámek 1, 386 01 Strakonice, IČO: 
00072150 z důvodu nesplnění minimálního počtu 40 bodů dle kritérií pro hodnocení vyhlášeného 
Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2016.   
XX. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace Klubu přátel českého pohraničí Čech, Moravy a Slezska ve Strakonicích z 
důvodu nesplnění podmínek podání žádosti dle Dotačního programu města Strakonice na podporu 
kultury v roce 2016. 
XXI. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávních smluv v předloženém znění. 
XXII. Pov ěřuje 
starostu města podpisem uvedených veřejnoprávních smluv. 
 

• Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit pro rok 2016 

Usnesení č. 2470/2016 (56/4) 
Rada města po projednání 
I. Upravuje 
usnesení č. 2411/2016 takto: 
XXXVI. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Starý Dražejov, IČO: 
67151647 na nákup pohárů, diplomů, zajištění rozhodčích, vypůjčení terčů, pronájem  aparatury pro 
komentování soutěže a doprovodnou hudbu a další drobné výdaje na hasičskou soutěž v požárním 
útoku pořádanou v rámci poháru Šumavské hasičské ligy Dudák Cup konané 6. 8. 2016 z důvodu 
nesplnění minimálního počtu 50 bodů dle kritérií pro hodnocení vyhlášeného Dotačního programu 
města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2016. 
XXXVII. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) Svazu diabetiků ČR, územní organizace Strakonice, pobočnému 
spolku, Spojařů 1226, IČO: 70501297 na zajištění turnaje, nákup cen a zaplacení nájmu kuželny TJ 
Fezko na Vánoční turnaj v kuželkách konaný 15. 12. 2016 z důvodu nesplnění minimálního počtu 50 
bodů dle kritérií pro hodnocení vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu 
tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2016. 
XXXVIII. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) Pavlu Zachovi, Modlešovice, Strakonice na zakoupení cen pro 
účastníky 4. ročníku turnaje ve stolním tenise v Modlešovicích, který se uskuteční  
17. 12. 2016 z důvodu nesplnění minimálního počtu 50 bodů dle kritérií pro hodnocení vyhlášeného 
Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových 
aktivit pro rok 2016. 
XXXIX. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 
IČO: 16820088 na nákup pohárů pro družstva a některé ceny pro jednotlivce na sportovně kulturní 
akci Jitrnice v kuželně TJ Fezko, která se bude konat 16. 12. 2016 z důvodu nesplnění minimálního 
počtu 50 bodů dle kritérií pro hodnocení vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na 
podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2016. 
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• Žádost o povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 a č. 1/2001 
Usnesení č. 2471/2016 (56/4) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
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. 
Od 1. září do 31. prosince 2016 – taneční zábava, koncert - Restaurace Jiskra, Dukelská 37, 386 01 
Strakonice – pořádá Pavel Vlček, Tržní 1151, 386 01 Strakonice – IČO: 13514296 – vždy v pátek a 
sobotu od 22:00 hod. do 02:00 hod. následujícího dne. 
 

• Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice – žádost o souhlas s přijetím finan čního 
daru     

Usnesení č. 2472/2016 (56/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím finančního daru ve výši 12 545 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s, Vlastislavova 152/4, 
Praha 4, který bude použit k uhrazení stravného ve školní jídelně při ZŠ F. L. Čelakovského, 
Strakonice pro 3 žáky v rámci charitativního projektu Obědy pro děti,     a to v období od 1. 9. 2016 do 
30. 6. 2017.  

                         
5. MP         

• Veřejné zakázky malého rozsahu:“Strakonice-zkvalitnění záznamu MKDS“ 
Usnesení č. 2473/2016 (56/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu: „Strakonice – zkvalitnění záznamu MKDS“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností 
Telmo a. s., Praha 10 – Hostivař, Štěrboholská 560/73, 102 00 za cenu 325 072,- Kč bez DPH, tj. za 
celkovou cenu včetně DPH 393 337,- Kč.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy se společností Telmo a. s., se sídlem Praha 10 – Hostivař, Štěrboholská 560/73, 
102 00, IČO 47307781 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Strakonice – zkvalitnění 
záznamu MKDS“ za cenu 325 072,- Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 393 337,- Kč.     
III. Pov ěřuje 
Pověřuje starostu města podpisem předmětné smlouvy 

 
6. ŽP         

• Projekt nové stanice základní složky Integrovaného záchranného systému, pro jednotku 
Sboru dobrovolných hasičů města Strakonice 

Usnesení č. 2474/2016 (56/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s realizací nové stanice základní složky Integrovaného záchranného systému pro Sbor dobrovolných 
hasičů Strakonice na části pozemku p.č. 1208/1 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
II. Ukládá 

- odboru majetkovému zadat zpracování příslušné projektové dokumentace na realizaci nové 
stanice základní složky Integrovaného záchranného systému pro Sbor dobrovolných hasičů 
Strakonice 

- odboru rozvoje zpracovat žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, 
Stanice Integrovaného záchranného systému, výzva č. 36 na projekt „Nová stanice základní 
složky Integrovaného záchranného systému pro Sbor dobrovolných hasičů Strakonice“  
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7. MěÚSS         
• Přijetí darů 

Usnesení č. 2475/2016 (56/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím darů dle § 27, odst. 5, písm. b), dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  
 
� pro potřeby Domova pro seniory a DZR, Rybniční 1282, 386 01  Strakonice 

od pí Zuzany Dubské 
OP: 1150967888 
180 00  Praha 8 – Trója 
věcný dar v celkové hodnotě 1 000,- Kč 

• chladnička DOMO v hodnotě 500,- Kč 
• chodítko čtyřkolové červené barvy v hodnotě 500,- Kč 

 
� pro potřeby Domova pro seniory a DZR, Rybniční 1282, 386 01  Strakonice 

od výboru obyvatel Domova pro seniory a DZR, Rybniční 1282, 386 01  
Strakonice (z bonusů za inkontinenční pomůcky) 
věcný dar v celkové hodnotě 7 000,- Kč 

• PC LENOVO Thinkcentre EDGE 92 – model: MT-M3388, SN:  PBF41N1 
• monitor LENOVO 2223 pwC 
• klávesnice LENOVO 
• bezdrátová myš GENIUS 

� pro soutěžící v rámci XV. ročníku sportovních her seniorů, které se uskuteční v prostorách 
Domova pro seniory a DZR, Rybniční 1282, 386 01  Strakonice v  úterý 13. 9. 2016  

od firmy František Syrový – MILFA GLASS 
sídlo: Palackého 106, 387 01  Volyně 
IČO: 46687271, DIČ: CZ 610405689 
věcný dar 18 ks skleněných pohárů v celkové hodnotě 3.000,- Kč  

� od firmy CHRISTEYNS s. r. o. 
sídlo: Vítovská 453/7, 742 35 Odry 
IČO: 26797283, DIČ: CZ 26797283 
peněžní dar v celkové výši 5 000,- Kč 
 

� od p. Stanislava Soukupa 
IČ: 40715035 
sídlo: Jiráskova 245, 386 01  Strakonice 
peněžní dar v celkové výši 20 000,- Kč 

II. Ukládá  
ředitelce MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace.  

 
• Zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením v MěÚSS Strakonice 

Usnesení č. 2476/2016 (56/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím mzdových prostředků nutných pro uzavření  další (třetí) pracovní smlouvy ve výši 
uvedené v předložené důvodové zprávě.   
II. Ukládá  
ředitelce MěÚSS Strakonice uzavřít další (třetí) pracovní smlouvu s uvedenou pracovnicí. 
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• Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Signalizační systém sestra - klient v MěÚSS 
Strakonice“ 

Usnesení č. 2477/2016 (56/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zahájením výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Signalizační systém sestra 
- klient v MěÚSS Strakonice“  
II. Souhlasí 
s předloženou výzvou k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Signalizační systém sestra - klient v MěÚSS Strakonice“  
III. Souhlasí 
s odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
akci „Signalizační systém sestra - klient v MěÚSS Strakonice“  těmto firmám: 
1.  MULTITONE CZ spol. s r.o.,  
 IČO: 62581520, se sídlem K Brusce 9/281, PSČ 160 00  Praha 6 
2.  INEL - Holding, a.s., 
 IČO: 64834263, se sídlem Kollárova 623/42, PSČ 301 00  Plzeň 
3.  Griffin Medical Alarm, s.r.o., 
 IČO: 27597741, se sídlem Pod Markétou 87, PSČ 104 00  Praha 10 - Hájek 
IV. Souhlasí 
se složením hodnotící komise: 
členové hodnotící komise: 
1. Milan Jungvirt 
2. Hana Benešová 
3. Mgr. Dagmar Prokopiusová 
4. Antonín Hlavatý 
5. JUDr. Jindřich Kotrch 
náhradníci členů hodnotící komise: 
1. Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. Ing. Jitka Šochmanová 
3. Ing. Eva Jankovcová 
4. Mgr. Petr Martínek 
5. Mgr. Miroslav Vadlejch 
V. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné zakázky. 

 
8. MěKS             

• Souhlas s přijetím daru na základě Darovací smlouvy ve výši 130.000 Kč na organizační 
zajištění 22. ročníku Mezinárodního dudáckého festivalu 25. - 28. 8. 2016 od firmy 
Johnson Controls Fabrics Strakonice, s.r.o.  

Usnesení č. 2478/2016 (56/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s přijetím daru na základě Darovací smlouvy ze dne 9. 8. 2016 ve výši 130.000 Kč na organizační 
zajištění 22. ročníku Mezinárodního dudáckého festivalu 25. - 28. 8. 2016 od firmy Johnson Controls 
Fabrics Strakonice, s.r.o. 

 
• Souhlas s provedením odpalu ohňostroje dne 26. 8. 2016 v rámci slavnostního 

ceremoniálu 22. ročníku Mezinárodního dudáckého festivalu Strakonice 
Usnesení č. 2479/2016 (56/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
z titulu majitele pozemků p.č. st. 76/2 (letiště V Lipkách), lávka přes Otavu u pivovaru a Podskalí od 
pivovaru k mostu (pruh podél řeky v šíři cca 10 m), vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, 
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s provedením odpalu pyrotechnických výrobků kategorie F2, F3 a F4, v rámci akce „22. Mezinárodní 
dudácký festival Strakonice 2016“, dne 26. 8. 2016 v cca 22.20 hod. 
Odpal pyrotechnických výrobků kategorie F2, F3 a F4, v rámci akce „22. Mezinárodní dudácký 
festival Strakonice 2016“ provede pan Milan Skála, ohňostroje a speciální efekty, se sídlem 
Dobřanovská č.p. 522, 387 01 Volyně, IČ: 62517350. 
Souhlas z titulu majitele pozemků p.č. st. 76/2 (letiště V Lipkách), lávka přes Otavu u pivovaru a 
Podskalí od pivovaru k mostu (pruh podél řeky v šíři cca 10 m), vše v K.ú. Strakonice, obec 
Strakonice, je vydán na den 26. 8. 2016 v časovém rozmezí 20.00-23.00 hod.  
 
9. FOKUS – PÍSEK, o.s. – žádost o prominutí  úhrady  nájemného a poskytovaných služeb 
Usnesení č. 2480/2016 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s prominutím nájemného a úhrady za poskytované služby v souvislosti s pronájmem Rytířského sálu a 
II. hradního nádvoří dne 15.9.2016 na akci „Týdny pro duševní zdraví“, pořádané FOKUS – PÍSEK, 
o.s.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička      p. Milan Jungvirt     
            starosta                                       místostarosta    
 


