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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  57. jednání Rady města Strakonice 

konaného 31. 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. STARZ            

• Nákup podvodního bazénového vysavače TOPLINER 
            Usnesení č. 2481/2016 

2. Tajemník            
• Změna organizační struktury MěÚ Strakonice a stanovení celkového počtu zaměstnanců 

města zařazených do MěÚ Strakonice 
            Usnesení č. 2482/2016 

• Mimořádná odměna  řediteli MěKS  
                        Usnesení č. 2483/2016 
3. Majetkové záležitosti 

             Usnesení č. 2484/2016 - č. 2546/2016 
4. ŽP 

• Dodatek č. 4 k Dohodě měst Písek a Strakonice o společném postupu v oblasti odpadového 
hospodářství uzavřené dne 21.05.2002 

     Usnesení č. 2547/2016 
• Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na textil 

            Usnesení č. 2548/2016 
• Výběrové řízení na dodávku svozových nádob v rámci projektu - Rozšíření sběrného 

systému města Strakonice“ 
            Usnesení č. 2549/2016 

5. Finanční odbor 
• Rozpočtová opatření č. 90 – 102 

     Usnesení č. 2550/2016 
• Rozbor hospodaření města za 1. pololetí r. 2016 

                        Usnesení č. 2551/2016 
• Rozpis schváleného příspěvku MěÚSS 

     Usnesení č. 2552/2016 
6. Odbor školství a CR 

• Zpravodaj města Strakonice – změna v redakční radě  
     Usnesení č. 2553/2016 

• Zpravodaj města Strakonice – vyjádření k uveřejnění sdělení  
     Usnesení č. 2554/2016 

• Žádost o povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 a č. 1/2001 
            Usnesení č. 2555/2016 
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• Záštita starosty města Strakonice – Ekotopfilm s. r. o. 
     Usnesení č. 2556/2016 

• Platové výměry ředitelů ZŠ a MŠ zřizovaných městem od 1.9.2016 
     Usnesení č. 2557/2016 

7. Odbor informatiky a provozu 
• Zápůjčka počítačů na volby 

            Usnesení č. 2558/2016 
8. Kontrolní výbor 

• Zápis z jednání kontrolního výboru 10/2016 
     Usnesení č. 2559/2016 

9. ŽÚ 
• Nařízení města Strakonice č. 4/2016, kterým se doplňuje nařízení č. 1/2016, kterým se vydává 

„Tržní řád“ 
     Usnesení č. 2560/2016 

10. Martin France – Martin Production – žádost o užití prostor MěDK 
                    Usnesení č. 2561/2016 
11. Koncepce projektu „Technologický park Přádelna Strakonice“ 
                    Usnesení č. 2562/2016 
12. Uvolněná b.j. 1+1, č.b. A31, v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice I 
                    Usnesení č. 2563/2016 
 
 
57. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta p. M. Jungvirt v 15:20 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. STARZ            

• Nákup podvodního bazénového vysavače TOPLINER 
Usnesení č. 2481/2016 (57/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přímým zadáním veřejné zakázky a  s uzavřením smlouvy na nákup podvodního bazénového 
vysavače TOPLINER pro vysávání bazénových nečistot krytého 25 m bazénu a venkovního 50 m 
bazénu se společností Bazénservis s.r.o., IČ 64791661, se sídlem Čapkova 538, Týniště nad Orlicí za 
celkovou cenu 620.000,-Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
ředitele STARZ podpisem předmětné smlouvy.  
 
2. Tajemník            

• Změna organizační struktury M ěÚ Strakonice a stanovení celkového počtu zaměstnanců 
města zařazených do MěÚ Strakonice 

Usnesení č. 2482/2016 (57/6) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
s účinností od 1.11.2016 organizační změnu za účelem zvýšení efektivnosti práce spočívající: 

a) ve zrušení oddělení stavebně správního řízení – fyzické osoby odboru stavební úřad MěÚ 
Strakonice s tím, že všechny pracovní pozice z tohoto oddělení (vyjma jedné pracovní pozice 
administrativní pracovnice odboru stavební úřad) budou zařazeny do oddělení stavebně 
správního řízení – právnické osoby odboru stavební úřad Městského úřadu Strakonice a toto 
oddělení odboru stavební úřad Městského úřadu Strakonice bude nově nazváno „oddělení 
stavebně správního řízení“. Jedna pracovní pozice administrativní pracovnice odboru stavební 
úřad a jedna pracovní pozice pracovnice odboru stavební úřad, oddělení stavebně správního 
řízení vykonávající agendu památkové péče budou přesunuty přímo pod vedoucího odboru 
stavební úřad.  
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b) ve zřízení jedné nové pracovní pozice pracovníka odboru stavební úřad Městského úřadu 
Strakonice, oddělení stavebně správního řízení,  

c) ve zrušení jedné pracovní pozice pracovníka odboru stavební úřad Městského úřadu 
Strakonice, úseku státního stavebního dohledu. 

II. Ukládá  
tajemníkovi městského úřadu učinit všechny pracovně právní kroky s touto organizační změnou 
související. 
III. Stanovuje 
s účinností od 1.11.2016 celkový počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu 
Strakonice na 148. 

 
• Mimořádná odměna  řediteli MěKS 

Usnesení č. 2483/2014 (57/10) 
Rada města projednala předložený návrh, který je samostatnou přílohou usnesení RM uloženou na 
úseku personalistiky a mezd MěÚ Strakonice. 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
v souladu s §134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, řediteli MěKS 
mimořádnou odměnu za vynikající splnění pracovních úkolů nad rámec běžných povinností (MDF 
2016). 
 
3. Majetkové záležitosti 
 
1) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1001/7  v  k.ú. Dražejov u Strakonic. 
Žadatel: Ing. Josef Habart, Ing. Miroslava Habartová, 386 01 Strakonice 
V zastoupení: BLACKBACK s.r.o., Podkovářská 800/6, Praha 9 
Usnesení č. 2484/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s novostavbou rodinného domu na pozemcích p.č. 1003/1 a 1001/5 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic s uložením nové kanalizační a vodovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice 
p.č. 1001/7 v k.ú. Dražejov u Strakonic dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
2) Seznam uchazečů o přidělení bytové jednotky, u kterých bylo provedeno šetření 
Usnesení č. 2485/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o provedených šetření u žadatelů o nájem bytu. 
II. Souhlasí  
s vyřazením žádosti o nájem bytu žadatele pana Romana Romanchaka, Strakonice, z evidence žadatelů 
o nájem bytu, a to z důvodu, že pan Roman Romanchak v termínu do 1 měsíce od doby, kdy nastala 
změna skutečností uvedených v žádosti o nájem bytu, tuto změnu nenahlásil. 
 
3) Pan David Šrámek, Strakonice – oznámení o zániku společného nájmu bytu 
Usnesení č. 2486/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu č. 005 o velikosti 3+1 
(78,80 m2) v domě č.p. 1237,  ul. Mládežnická, Strakonice I,  je nadále evidován pan David Šrámek,  
Strakonice I. 



 4 

4) Pan Radek Lopatka, Strakonice – žádost o podnájem bytu 
Usnesení č. 2487/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
souhlasit v souladu s ust. § 2275 o.z., s podnájmem b.j. č. 007 v domě č.p.829, ul. Tržní, Strakonice, o 
velikosti 1+0 a výměře 59,95 m2, nájemce pan Radek Lopatka, Strakonice, pro paní Marii Hrdlička 
Prixovou, Volyně + 1 osoba, na dobu 1 roku od 1.9.2016 do 31.8.2017 s tím, že podnájem byl 
schválen na dobu určitou a skončí uplynutím této doby. Po skončení podnájmu podnájemce nemá 
právo na náhradní byt ani podnájem.   
II. Ukládá 
odboru majetkovému udělit žadateli souhlas s podnájmem. 
 
5) Paní Anna Kvapilová, Strakonice – odvolání proti rozhodnutí o nezařazení do evidence 
žadatelů o byt 
Usnesení č. 2488/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s udělením výjimky z Pravidel pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města Strakonice 
schválených ZM dne 17.6.2015, paní Anně Kvapilové, Strakonice, tzn. že nesouhlasí s podáním 
žádosti o byt.  
 
6) Paní Hana Hampergrová, Strakonice – žádost o převedení smlouvy o nájmu bytu na jinou 
osobu 
Usnesení č. 2489/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s převedením smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky 002 v domě č.p. 206 ul. Stavbařů, 
Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 z paní Hany Hampergrové na vnučku žadatelky, sl. 
Nikolu Šoulovou.  
 
7) Paní Andrea Šefčíková, Strakonice – žádost o rozšíření bytu 
Usnesení č. 2490/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s rozšířením bytové jednotky č. 001 v areálu Sportovní haly, č.p. 1113 ul. Máchova,  Strakonice I, o 
velikosti 3+1 a výměře 71,72 m2 o prostory stávající nevyužité kanceláře, a to o cca 20 m2. Změna 
užívání i realizace stavebních úprav bude provedena na náklady žadatelky, tzn. paní Andrey 
Šefčíkové.  Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. V případě ukončení nájemní 
smlouvy na užívání b.j. č. 001 v domě č.p. 1113, ul. Máchova, Strakonice, paní Šefčíkové nevzniká 
právo na finanční kompenzaci za realizaci stavebních úprav, ani za  náklady spojené se změnou 
užívání, týkající se rozšíření bytové jednotky. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude byt uveden 
paní Šefčíkovou do původního stavu. 
 
8) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 016, v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice  
Usnesení č. 2491/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost paní Boženy Hrehové, Rudolfov, týkající se přidělení bytu č. 016 v domě č.p. 614 ul. 
Budovatelská, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2. 
II. Bere na vědomí 
žádost pana Jozefa Lacka, Strakonice, týkající se přidělení bytu č. 016 v domě č.p. 614 ul. 
Budovatelská, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2. 
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9) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 018, v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice  
Rada města po projednání k výše uvedenému bodu nepřijala usnesení 
 
10) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 008, v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, Strakonice  
Rada města po projednání k výše uvedenému bodu nepřijala usnesení 
 
11) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 016, v domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice I 
Usnesení č. 2492/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. A31 v domě č.p. 805, ul. 
Zvolenská, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 42,18 m2 s paní Helenou Zádrapovou, Strakonice.  
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 016 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice 
o velikosti 2+1 a výměře 63,50 m2, s paní Helenou Zádrapovou, Strakonice. Smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení vždy o další ½ rok formou dodatku k  NS, při plnění 
podmínek vyplývajících z nájmu bytu a v souladu s ustanovením § 4 písm. h) nařízení vlády 146/2003 
Sb., v platném znění. Nájemní smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat 
podmínky nařízení vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). Nájemné a zálohové 
úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční 
nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.417,- Kč.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, která činí 10.251,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy na účet 
vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0139101602, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy.  
 
12) Paní Lucie Chvojková, Strakonice – žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu a 
povolení splátek na kauci 
Usnesení č. 2493/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 023 v domě č.p. 
205, ul. Stavbařů, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Lucií Chvojkovou,  
Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 023 v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, 
Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Lucií Chvojkovou, Strakonice, přičemž smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce, a to s účinností od 1.9.2016. Nájemné 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 Chvojková bude mít řádně uhrazeno nájemné za měsíc srpen dle 
předcházející smlouvy o nájmu bytu, uzavřené 10.9.2014. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku 
je stanoveno ve výši 3.243,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, které činí 9.729,- Kč. Kauce bude složena na účet vedený městem Strakonice,  č.ú. 
111471921/0300, v.s. 0020502302, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. a to následujícím způsobem: 
První část jistoty ve výši 2.229,- Kč bude složena před podpisem nájemní smlouvy, další část pak bude 
hrazena v měsíčních splátkách ve výši 2.500,- Kč vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Bude se jednat 
o 3 splátky. 
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
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13) Manželé Vasil a Gabriela Grundzovi, Strakonice- žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu 
bytu 
Usnesení č. 2494/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 v domě č.p. 
49, Velké náměstí, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 82,20 m2 s manž. Vasilem a Gabrielou 
Grundzovými, Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 v domě č.p. 49, Velké náměstí, 
Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 82,20 m2 s manž. Vasilem a Gabrielou Grundzovými, Strakonice, 
přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení vždy o další ½ rok 
formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu, a to s účinností od 1.10.2016. 
Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. 
dne v měsíci. Smlouva bude uzavřena za předpokladu, že manž. Grundzovi budou mít řádně uhrazeno 
nájemné za měsíc srpen a září dle předcházející smlouvy o nájmu bytu, uzavřené 31.3.2014. Měsíční 
nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 4.788,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána 
inflační doložka.  
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
14) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 2495/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 005 o velikosti 1+1 a 
výměře 33,30 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská s paní Žanetou Grundzovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc srpen do 12.9.2016. V případě, že Žaneta Grundzová, Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc srpen do 12.9.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007 o velikosti 1+1 a výměře 
36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou Patricií Bledou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc srpen do 12.9.2016. V případě, že Patricie Bledá, Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc srpen do 12.92016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
III. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská pro slečnu Denisu Žigovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc.  
IV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Věrou Hrehovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
splátky dluhu za měsíc červenec a srpen a uhrazením nájemného za měsíc červenec a srpen do 
12.9.2016. V případě, že paní Věra Hrehová, Strakonice, neuhradí splátku dluhu za měsíc červenec a 
srpen a nájemné za měsíc červenec a srpen do 12.9.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
V. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Zdenkou Murgáčovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc.  
VI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č.11 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou Simonou Horváthovou, 
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Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 12.9.2016. V případě, že Simona Horváthová, 
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc srpen  do 12.9.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
VII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 05 o velikosti 2+kk a výměře 
68,10 m2 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová, Strakonice, pro paní Věru Landsingerovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
části nájemného za měsíc červen ve výši 4.577,- Kč a nájemného za měsíc srpen do 12.9.2016. 
V případě, že Věra Landsingerová, Strakonice, neuhradí část nájemného za měsíc červen ve výši 
4.577,- Kč a nájemné za měsíc srpen do 12.9.2016, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
VIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007 o velikosti 2+1 a výměře 
69,30 m2 v domě č.p. 47 Velké náměstí, Strakonice pro paní Martinu Rovňankovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2016. V případě, že Martina Rovňanková, Strakonice 
neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
IX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 003 o velikosti 1+1 a výměře 
66,90 m2 v domě č.p. 428, ul. Boženy Němcové, Strakonice, s paní Jaroslavou Hrdinovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíce. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného a splátky dluhu za měsíc srpen do 25.8.2016. V případě, že Jaroslava Hrdinová, 
Strakonice neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc srpen do 25.8.2016, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
X. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku A28 o velikosti 1+0 a výměře 
41,99 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, s paní Marií Cinovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc.  
XI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 1+0 a 
výměře 43,48 m2 v domě č.p. 518, Bažantnice, Strakonice II, s manželi Zdeňkem a Jolanou 
Kunovými, Bažantnice, Strakonice II, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 
další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením splátky kauce za měsíce červenec a srpen a uhrazením 
nájemného za měsíc srpen do 12.9.2016. V případě, že manželé Jolana a Zdeněk Kunovi, Bažantnice, 
Strakonice, neuhradí splátky kauce za měsíce červenec a srpen a nájemné za měsíc srpen do 
12.9.2016, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
XII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 02 o velikosti 2+kk a 
výměře 68,10 m2 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová, Strakonice, s paní Lenkou Svobodovou,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas je 
podmíněn uhrazením splátky dluhu za měsíc srpen dle podmínek dohodnutých v Dodatku č. 3 
k nájemní smlouvě č. 09-253 a uhrazením nájemného za měsíc srpen do 31.8.2016. V případě, že paní 
Lenka Svobodová, Strakonice neuhradí splátku dluhu a nájemné za měsíc srpen do 31.8.2016, nebude 
jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
XIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č.002 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Renatou Kotálovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 6 měsíců.  
XIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 009 o velikosti 1+1 a 
výměře 37,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Věnceslavou Pohlotkovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 6 měsíců. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 31.8.2016. V případě, že paní Věnceslava 
Pohlotková, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 31.8.2016, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  



 8 

XV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 1+1 a 
výměře 62,20 m2 v domě č.p. 58 U Sv. Markéty, Strakonice, s paní Stanislavou Novákovou,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas je 
podmíněn uhrazením části nájemného za měsíc červen ve výši 405,- Kč a nájemného za měsíc srpen 
do 25.8.2016. V případě, že paní Stanislava Nováková, Strakonice neuhradí část nájemného za měsíc 
červen ve výši 405,- Kč a nájemné za měsíc srpen do 25.8.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
XVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 1+1 a 
výměře 59,01 m2 v domě č.p. 364 ul. Havlíčkova, Strakonice, s panem Františkem Hrbou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2016. V případě, že pan František Hrba, Strakonice 
neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2016, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
XVII.Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 o velikosti 2+1 a 
výměře 57,16 m2 v domě č.p. 803, ul. Husova, Strakonice, s paní Andreou Zemanovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2017. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc srpen do 31.8.2016. V případě, že paní Andrea Zemanová,  Strakonice 
neuhradí nájemné za měsíc srpen do 31.8.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
XVIII.Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 015 o velikosti 4+1 a 
výměře 99,73 m2 v domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Petrou Kvěchovou,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2017. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc srpen do 31.8.2016. V případě, že paní Petra Kvěchová, Strakonice 
neuhradí nájemné za měsíc srpen do 31.8.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
XIX.Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 024 o velikosti 1+1 a 
výměře 63,91 m2 v domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Janou Hrabákovou,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. 12. 2016. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc srpen do 31.8.2016. V případě, že paní Jana Hrabáková, Strakonice 
neuhradí nájemné za měsíc srpen do 31.8.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
XX.Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 029 o velikosti 4+1 a 
výměře 82,97 m2 v domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice, s manž. Róbertem a Michaelou 
Šipošovými, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2017. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 31.8.2016. V případě, že manž. 
Šipošovi, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc srpen do 31.8.2016, nebude jim smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
XXI.Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 015 o velikosti 2+1 a 
výměře 67,60 m2 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Zdeňkou Vácovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2017. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc srpen do 31.8.2016. V případě, že paní Zdeňka Vácová, Strakonice 
neuhradí nájemné za měsíc srpen do 31.8.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
XXII.Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o velikosti 1+1 a 
výměře 58,20 m2 v domě č.p. 767, V Ráji, Strakonice, s panem Jaroslavem Pohlodkou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen a srpen do 12.9.2016. V případě, že pan Jaroslav Pohlodko, 
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc květen a srpen do 12.9.2016, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
XXIII.Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětných dodatků. 
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15) Paní Irena Minariková, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2496/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 003 o velikosti 1+1 a výměře 
37,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Irenou Minarikovou, Strakonice, 
týkající se prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni ukončení 
nájmu dobrovolně vyklizen.  
 
16) Paní Marcela Oláhová, Strakonice– prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2497/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o velikosti 2+1 a 
výměře 80,90 m2 v domě č.p. 364 ul. Havlíčkova, Strakonice, s paní Marcelou Oláhovou,  Strakonice, 
týkající se prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni ukončení 
nájmu dobrovolně vyklizen.  
 
17) Paní Jana Kunová, Bažantnice, Strakonice – prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2498/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o velikosti 1+0 a 
výměře 43,40 m2 v domě č.p. 518, Bažantnice, Strakonice, s paní Janou Kunovou, Bažantnice, 
Strakonice, týkající se prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni ukončení 
nájmu dobrovolně vyklizen.  
 
18) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se stávající dešťovou 
kanalizací uloženou v pozemku p.č. 40 v k.ú. Nové Strakonice 
Žadatel: Miroslav Třeštík, Strakonice 
Usnesení č. 2499/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s již stávající dešťovou kanalizací 
uloženou v délce cca 3,5 m v pozemku v majetku města Strakonice p.č. 40 v k.ú. Nové Strakonice dle 
sazebníku. Jedná se o dešťovou kanalizaci sloužící k odkanalizování pozemku p.č. 31 v k.ú. Nové 
Strakonice. Přesný rozsah věcného břemene bude určen geometrickým plánem vyhotoveným na 
náklady žadatele. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
 
19) Žádost o povolení sjezdu k pozemku p.č. 480/16 k.ú. Strakonice 
Žadatel: Ing. Martin Holman, 386 01 Strakonice 
   Mag. Michaela Holmanová, 386 01 Strakonice 
V zastoupení: Ing. arch. Tomáš Rod, A.I.S. projektový ateliér, Písecká 506,386 01 Strakonice 
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Usnesení č. 2500/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zřízením druhého sjezdu v lokalitě Mezi Lesy k pozemku 480/16 k.ú. Strakonice z místní 
komunikace na pozemku p.č. 480/28 k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice z důvodu výrazné 
sklonitosti pozemku a umístění domu při horní hranici pozemku. 
 
20) Žádost p. Františka Blovského, Strakonice 
Usnesení č. 2501/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatků k níže uvedeným nájemním smlouvám, uzavřeným mezi městem Strakonice a 
Chladírenským servisem Blovský – Máška, místo podnikání Na Křemelce 305, Strakonice, jejichž 
předmětem bude změna nájemce z důvodu odstoupení jednoho z nájemců (pan Václav Máška) ze 
Sdružení Chladírenský servis Blovský – Máška: 
- nájemní smlouva č. 33-333 uzavřená dne 18.1.2002 
- nájemní smlouva č. 01-115 uzavřená dne 7.1.2002, s tím, že veškerá práva a povinnosti   
vyplývající z nájemních smluv přejdou na nového nájemce: Chladírenský servis Blovský, místo 
podnikání Na Křemelce 305, Strakonice, IČ: 606 53 442, DIČ: CZ5706260175. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných dodatků.    
 
21) Žádost Domu dětí a mládeže Strakonice 
Usnesení č. 2502/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s instalací konzoly na umístění  antény pro příjem internetu (pouze klientská přípojka, nejedná se o 
přípojný bod) na budovu bývalé MŠ Ellerova 160, Strakonice,  za účelem příjmu internetu pro 
nájemce nebytových prostorů v uvedené budově: Dům dětí a mládeže Strakonice. Instalace zařízení 
pro příjem internetu bude provedena na náklady nájemce, v případě ukončení nájmu nebytových 
prostorů zajistí nájemce odstranění zařízení pro příjem internetu a vše uvede do původního stavu. 
 
22) Žádost o pronájem bývalé ZŠ na Podsrpu včetně pozemků 
Usnesení č. 2503/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informace, týkající se podaných žádostí o pronájem objektu bývalé Základní školy na Podsrpu.  
 
23) Pan František Zábranský, Volyně 387 01, korespondenční adresa: Strakonice  – žádost o 
pronájem pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 2504/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 710/4 o výměře cca 520 m2  v k.ú. Modlešovice, 
za účelem zřízení zahrádky. (Částí předmětného pozemku prochází vodní stoka). 
 
24) Paní Marcela Důchodní, Starý Dražejov, Strakonice – žádost o ukončení NS 
Usnesení č. 2505/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy číslo 2011-270 uzavřené mezi městem Strakonice a paní Marcelou 
Důchodní, Starý Dražejov, Strakonice, dohodou k 31.8.2016. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku.  
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25) Martin Hoch, bytem Starý Dražejov, 386 01 Strakonice, IČ 74646621 
- žádost o  nájem části pozemku p.č. 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice 
Usnesení č. 2506/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1269/1 o výměře cca 1.138 m2 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic, obec Strakonice. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru podat podnět na Stavební úřad MěÚ Strakonice, k prošetření umístění 
nepovolených staveb, v bezprostřední blízkosti restaurace Myslivna (oplocení, dřevěná stavba), na 
pozemku p.č. 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonice, obec Strakonice. 
 
26) Jaroslav Sybera, bytem 386 01 Strakonice 
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 443/13  v k.ú. Modlešovice, obec Strakonice 
Usnesení č. 2507/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 443/13 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Modlešovice, 
obec Strakonice, za účelem umístění cca 12 včelstev ve stojanech.  
Vzhledem k charakteru pozemku p.č. 443/13 – ostatní plocha/jiná plocha, ochranné pásmo nemovitá 
kulturní památka, památkové zóny, rezervace, nemovitá národní kulturní památka, činnosti a práce na 
předmětném pozemku nenaruší podstatu kulturní památky a nesmí být prováděné další umístění, bez 
závazného stanoviska příslušného odboru památkové péče MěÚ Strakonice.   
 
27) Prodej celého pozemku p.č. st. 447/3 o výměře 680 m2  v k.ú. Strakonice včetně cihlového 
plotu   

- manželé Věra a Tomáš Policarovi, Strakonice  
- KŘEŠNIČKA spol. s r.o., IČ: 25172522, Kalenice 21,  
- Bohumila Kuralová, Strakonice 
- Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice, z.s.,  Pod Hradem 128, Strakonice 

Usnesení č. 2508/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
o zveřejněném záměru na prodej celého pozemku p.č. st. 447/3 v k.ú. Strakonice o výměře 680 m2  
informovat všechny žadatele, včetně vlastníků sousedních nemovitostí s tím, že minimální cena za 
prodej celého pozemku je stanovena dle znaleckého posudku  na 395.000 Kč bez DPH, tj. 581 Kč/m2  
bez DPH. (500.000 Kč s DPH tj. 735 Kč/m2 s DPH).   
Dále bude mezi budoucí kupující rozpočítána cena za vyhotovení znaleckého posudku celkem ve výši 
4.250 Kč.    
A dále prodej celého pozemku bude uskutečněn pouze v tom případě, že dojde ke schodě mezi 
jednotlivými kupujícími o rozdělení předmětného pozemku na jednotlivé  části a dále dojde ke schodě 
k  zřízení práva služebnosti vjezdu, výjezdu a chůze. Právo služebnosti bude zřízeno k jednotlivým 
nemovitým věcem  nacházejícím se v tomto zadním traktu.  
 
29) Žádost spol. HRDLIČKA OILS s.r.o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice – 
snížení nájemného z pronajatých nebytových prostorů v objektu Krále Jiřího z Poděbrad 772, 
Strakonice 
Usnesení č. 2509/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na snížení nájemného z nebytových prostorů v objektu čp. 772 v ul. Krále Jiřího 
z Poděbrad ve Strakonicích nájemci spol. HRDLIČKA OILS s.r.o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad 
772, Strakonice,  na dobu  1 roku (duben  2017 – až březen  2018),  a  sice o 20 % z ročního 
nájemného, tzn. 159.600,- Kč/rok + aktuální sazba DPH.  
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30) Žádost Ing. Ivana Hrdličky, Strakonice 
Usnesení č. 2510/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se snížením nájemného za užívání garáže č. 8 v objektu Krále Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice, 
jejímž nájemcem je na základě nájemní smlouvy  č. 2016-021 uzavřené s městem Strakonice dne 
1.2.2016 Ing. Ivan Hrdlička, Strakonice, s ohledem na výši nájemného u ostatních garáží ve stejném 
objektu (rozsah výše nájemného od  208,33 Kč/m2/rok do 364,- Kč/m2/rok, ceny jsou uvedeny bez 
DPH).  
 
31) Manželé Marie a Jaroslav Syberovi, 386 01 Strakonice 
- žádost o schválení záměru 
Usnesení č. 2511/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kanalizace do pozemků v majetku města Strakonice  p.č. 695/2, 1081/8, 1081/6, 443/13, 
539/3 a 539/5, vše v k.ú. Modlešovice, dle sazebníku.  
Jedná se o kanalizační vedení délky cca 120 m od uvažované domovní čistírny odpadních vod 
rekreačního domku manželů Syberových, který se nachází na parcele p.č. st. 97 v k.ú. Modlešovice, 
k stávajícímu korytu umělého vodního toku. Pod místní komunikací na pozemku p.č. 1081/6 v k.ú. 
Modlešovice bude kanalizace řešena podvrtem. 
Souhlas je podmíněn úplným vyklizením výše uvedených pozemků v majetku města Strakonice, např. 
od uloženého dřeva. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
32) Paní Anna Rajnochová, 386 01 Strakonice, zastoupená panem Pavlem Rajnochem, 386 01 
Strakonice – žádost o zhotovení obrubníku před č.p. 403 v ulici Švandy dudáka, na pozemku p.č. 
dle KN 439/12 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 2512/2016 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a paní Annou Rajnochovou, 386 01 
Strakonice, na výpůjčku pozemků města Strakonice p.č. dle KN 439/12 v k.ú. Strakonice a 1050/9 
v k.ú. Dražejov u Strakonic, přičemž předmětem výpůjčky bude užívání těchto pozemků a provedení 
stavebních úprav, tj. osazení obrub v délce cca 30 metrů na pozemku p.č. dle KN 439/12 v k.ú. 
Strakonice Obruby poskytne město Strakonice, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s platností 
od podpisu smlouvy.  
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy.  
 
1) Odkoupení id. 9/10 na pozemku parc.č. st. 15/18 s víceúčelovou stavbou v kat. území Nové 
Strakonice (budova sousedící s přádelnou)  
Usnesení č. 2513/2016 (57/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
trvat na u usnesení č. 330/ZM/2016 ze dne 20.4.2016 část I.  
 
2) Přádelna – založení společnosti s ručením omezeným 
Usnesení č. 2514/2016 (57/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
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projednat záměr založení společnosti s ručením omezeným, která by zajišťovala realizaci a následný 
provoz technologického parku v budově „Přádelny“, tzn. v budově čp. 140 v části obce Strakonice II, 
která je součástí pozemku parc.č. st. 15/8, v kat. území Nové Strakonice. 
II. Doporu čuje zM 
schválit založení společnosti s ručením omezeným, která by zajišťovala realizaci a následný provoz 
technologického parku v budově „Přádelny“, tzn. v budově čp. 140 v části obce Strakonice II, která je 
součástí pozemku parc.č. st. 15/8, v kat. území Nové Strakonice. 
Společnost bude zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu 
technologií do hospodářské praxe daného regionu s důrazem na progresivní (high-tech) technologie. 
Bude se jednat o společnost s ručením omezeným:  
• 100 % vlastněnou městem Strakonice 
• s názvem (firma): TC Přádelna Strakonice s.r.o.  
• sídlo: Na Dubovci 140, Strakonice II, 386 01 Strakonice 
• předmět podnikání: 
 
1. pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 
2. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

• předmět činnosti:  

1. zabezpečení činností týkajících se provozu technologického centra, zejména 
vědeckotechnického parku, podnikatelského inkubátoru a centra transferu technologií 

2 podpora výzkumu, vývoje a inovací realizovaných v rámci regionu 
3. rozvoj inovačního a podnikatelského prostředí 
4.  rosazování principu partnerství, spolupráce s veřejnou správou, školstvím, vědou, výzkumem, 

podnikatelským sektorem a neziskovými organizacemi 
5. podpora technického vzdělávání a atraktivity technických oborů  
 

• výše základního kapitálu: peněžitý vklad ve výši 200.000,- Kč 
• správce vkladu: město Strakonice (zast. pověřen starosta Mgr. Břetislav Hrdlička) účet u 

ČSOB a.s. 
• jednatelé: Mgr. Břetislav Hrdlička starosta města, Ing. Rudolf Oberfalcer člen rady, Ing. Filip 

Brada ze společnosti SMART DIALOG s.r.o.  
• dozorčí rada: zatím nebude zřizována  

III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyčleněním prostředků z rozpočtu obce na základní kapitál společnosti ve výši 200.000,- 
Kč  
IV. Doporučuje ZM 
uložit majetkovému odboru zajistit předložení zakladatelské listiny, příp. dalších listin potřebných k 
založení společnosti, ke schválení v příštím zastupitelstvu. 
 
3) Manželé Jitka Trčková, Strakonice a Michal Trčka, Všechlapy, Volyně x Ing. Jana Kubová, 
Strakonice – žádost o postoupení práv a povinností k bytu  
Usnesení č. 2515/2016 (57/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
Souhlasit s postoupením práv a povinností plynoucích ze Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
darovací uzavřené dne 24.6.2014 a Smlouvy o nájmu bytu uzavřené dne 24.6.2014 mezi městem 
Strakonice a manželi Jitkou Trčkovou, Bezděkovská 75, Strakonice a Michalem Trčkou, Všechlapy 
17, Volyně, na paní Ing. Janu Kubovou, Strakonice,  týkající se bytové jednotky č. 22 o velikosti 3+1, 
o výměře 74,53 m2, v ulici Bezděkovská 75, Strakonice II. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem dohody o postoupení práv a povinností.  
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4) SALVETE spol. s r.o., IČ: 45023786,  se sídlem Písecká 506, Strakonice –prodej pozemku p.č. 
1342/8 o výměře 774 m2 a pozemku p.č. 1342/9 o výměře 166 m2 , vše v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 2516/2016 (57/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1342/8 o výměře 774 m2 (oddělen geometrickým plánem 
z pozemku p.č. 1342/6) za cenu 100,-Kč/m2 a pozemku p.č. 1342/9 o výměře 166 m2 (oddělen 
geometrickým plánem z pozemku p.č. 1342/5) za cenu 50,-Kč/m2, vše v k.ú. Strakonice, firmě 
SALVETE spol. s r.o., IČ: 45023786,  se sídlem Písecká 506, Strakonice, vše v k.ú. Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
5) Pan Jiří Kudli čka, Modlešovice– žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 2517/2016 (57/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
Souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 710/11 o výměře 8972 m2  v k.ú. Modlešovice, 
vzhledem k tomu, že záměr žadatele je v rozporu s územním plánem a  předmětný pozemek je 
Územním plánem určen ke zřízení čističky odpadních vod pro Modlešovice.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. 710/11 v k.ú. Modlešovice.  
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pacht pozemku p.č. 710/11 o výměře 8972 m2  v k.ú. Modlešovice, za účelem 
zemědělské činnosti.   
 
6) Manželé Ing. Miroslav Staněk, Alena Staňková, Strakonice – žádost o prodej pozemku  - 
vyhlášení záměru 
Usnesení č. 2518/2016 (57/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
Souhlasit  s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 320/70, dle předloženého geometrického 
plánu pozemek p.č. st. 895 o výměře 2 m2  v k.ú. Přední Ptákovice.  
 
7) Manželé Marie a Karel Jindrovi, Strakonice – žádost o prodej pozemků – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 2519/2016 (57/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
Souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemků  p.č. 441/57 o výměře 24 m2 , p.č. 441/58 o výměře 
24 m2  , p.č. 441/59 o výměře 24 m2  a p.č. 441/60 o výměře 24 m2 , vše v k.ú. Strakonice.  
 
8) Pan Ing. Dušan Šín, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru na prodej 
Usnesení č. 2520/2016 (57/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1330 o výměře cca 220 m2  v k.ú. 
Dražejov u Strakonic.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p.č. 1330 o výměře cca 220 m2  
v k.ú. Dražejov u Strakonic.  
 
10) Manželé Tomáš Petrášek, Kateřina Petrášková, Strakonice  
- žádost o předčasnou koupi pozemku 
- umožnění zástavního práva ve prospěch banky 
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Usnesení č. 2521/2016 (57/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
Souhlasit s předčasným prodejem pozemku p.č. 1371/84 a p.č. st. 4174 vše v k.ú. Strakonice do 
vlastnictví manželů Tomáše a Kateřiny Petráškových, Strakonice, vzhledem k tomu, že  převod 
pozemků lze uskutečnit až v roce 2018. 
II. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s umožněním zástavního práva ve prospěch banky k předmětnému pozemku p.č. 1371/84 a 
p.č.st. 4174 vše  v k.ú. Strakonice, vzhledem k tomu, že dle zákona nesmí obec ručit za závazky 
fyzických osob.   
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatelů z evidence o předčasný prodej a zřízení zástavního práva  pozemků p.č. 
1371/84 a p.č. st. 4174 vše v k.ú. Strakonice. 
 
11) Manželé Zdeňka a Jaroslav Soukupovi, 386 01 Strakonice 
 - žádost o prodej části pozemku p.č. 695/2  a části pozemku p.č. 695/3, vše v k.ú. Modlešovice, 
obec Strakonice 
- žádost o výpůjčku části pozemků p.č. 695/2 a části pozemku p.č. 695/3, vše v k.ú. Modlešovice, 
obec Strakonice 
Usnesení č. 2522/2016 (57/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej částí pozemků p.č. 695/2 a p.č. 695/3, vše v k.ú. 
Modlešovice, obec Strakonice, vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny možnosti smírného 
jednání v dané lokalitě. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele o prodej předmětných částí pozemků. 
III. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemků p.č. 695/2 a p.č. 695/3, vše v k.ú. Modlešovice, obec 
Strakonice, za účelem údržby a sečení pozemků. 
 
12) Manželé Marie a Jaroslav Syberovi, 386 01 Strakonice 
- žádost o prodej části pozemku p.č. 695/2  v k.ú. Modlešovice, obec Strakonice 
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 695/2 v k.ú. Modlešovice, obec Strakonice 
Usnesení č. 2523/2016 (57/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 695/2  v k.ú. Modlešovice, obec 
Strakonice, vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny možnosti smírného jednání v dané lokalitě. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele o prodej předmětné části pozemku. 
III. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 695/2 v k.ú. Modlešovice, obec Strakonice, za 
účelem údržby a sečení pozemků. 
 
13) Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 1371/6 v kat. území Strakonice 
Usnesení č. 2524/2016 (57/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
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souhlasit  s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc. č. 1371/6 v kat. území Strakonice, a to 
zejména z důvodu, že se jedná o část místní komunikace a pozemek pod ní byl v roce 2012 právě 
z důvodu umístění tělesa komunikace ve vlastnictví města na předmětném pozemku bezúplatně  
převeden od státu. 
II. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku parc. č. 1371/6 v kat. území Strakonice. 
 
14) Nemocnice Strakonice, a.s., IČ: 260 95 181, se sídlem Radomyšlská 336, Strakonice – 
nabídka pozemků p.č. 619/4 o výměře 221 m2 a p.č. 692/5 o výměře 11 m2, vše v k.ú. Nové 
Strakonice  
Usnesení č. 2525/2016 (57/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice a Nemocnicí Strakonice, a.s., IČ: 
260 95 181, se sídlem Radomyšlská 336, Strakonice, jejímž předmětem je převod vlastnického práva 
k pozemkům p.č. 619/4 o výměře 221 m2 a p.č. 692/5 o výměře 11 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
15) Paní Eva Nováková, Bavorov a pan Petr Zahradník, Strakonice - směna části pozemků 
v k.ú. Dražejov u Strakonic  
Usnesení č. 2526/2016 (57/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením směnné smlouvy mezi městem Strakonice a paní Evou Novákovou,  Bavorov a 
panem Petrem Zahradníkem, Strakonice, jejímž předmětem je směna části pozemku p.č. 1326/3 o 
výměře cca 20 m2 (vlastník město Strakonice) za část pozemku p.č. 1055/1 o výměře cca 20 m2 
(spoluvlastníci paní Nováková a p. Zahradník – každý podílem o velikosti ½), vše v k.ú. Dražejov u 
Strakonice, a to bez doplatku. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
16) Paní Anna Hrušková, Podsrp, Přední Ptákovice, Strakonice - žádost o výmaz předkupního 
práva k pozemkům p.č. 90/16 a p.č. 93/1, vše v k.ú, Přední Ptákovice 
Usnesení č. 2527/2016 (57/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s  výmazem  předkupního  práva   pro   město  Strakonice k pozemkům  p.č. 90/16 o výměře 
68 m2 a p.č. 93/1 o výměře 4838 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice,  zřízeného podle § 101 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
 
17) Ing. Václav Šedivý, Přední Ptákovice, Strakonice  – výkup pozemku p.č. 1109/6 o výměře 413 
m2 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 2528/2016 (57/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
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souhlasit s výkupem pozemku p.č. 1109/6 v k.ú. Strakonice o výměře 413 m2 za kupní cenu 300,-Kč 
za m2 včetně DPH, tj. celkem za 123.900,-Kč včetně DPH. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
18) Ing. Marie Vadlejchová, Stodůlky, Praha 5 - výkup pozemku p.č. 1111/8 o výměře 24 m2 
v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 2529/2016 (57/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku p.č. 1111/8 v k.ú. Strakonice o výměře 24 m2 za kupní cenu 300,-Kč za 
m2 včetně DPH, tj. celkem za 7.200,-Kč včetně DPH. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
19) Pan Dušan Kornoušek, 386 01  Strakonice – vyhlášení záměru na směnu částí pozemků  
v k.ú. Přední Ptákovice 
Usnesení č. 2530/2016 (57/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 403/3 o výměře 2 m2 (nově  podle GP p.č. 
403/9) za část pozemku p.č. 386/2 (nově podle GP p.č. 386/11) o výměře 2 m2 a za část pozemku p.č. 
597/1 (nově podle GP p.č. 597/4) o výměře 1 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice, které jsou ve vlastnictví 
města Strakonice.  
 
20) Pan Ing. Petr Šťastný, Strakonice  - vyhlášení záměru na směnu pozemků  
Usnesení č. 2531/2016 (57/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s  vyhlášením záměru na směnu pozemku ve vlastnictví města Strakonice, a to p.č. 179 o 
výměře 16 186 m2 v k.ú. Nové Strakonice za pozemek p.č. 1111/7 o výměře 495 m2 v k.ú. Strakonice. 
 
21) Výkup části pozemků v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s plánovanou akcí: „Páteřní 
komunikace „Větrolamka“ Strakonice“ 
Usnesení č. 2532/2016 (57/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s výkupem částí pozemků v k.ú. Dražejov u Strakonic pro výstavbu komunikace 
v souvislostí s připravovanou akcí: „Páteřní komunikace „Větrolamka“ Strakonice“. 
 
22) Vyřazení  majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 2533/2016 (57/1a) 
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: 
- Karta BTV D napojení ISDN 30 - pořizovací cena  50.263,50 Kč, datum zařazení 1.1.2003 
- Osobní automobil Fabia 3C2 6666 - pořizovací cena 178.000,- Kč, rok výroby 2003, datum zařazení 
23.4.2009, s tím, že  automobil bude nabídnut k odprodeji na www.stránkách města,  
přestože se jedná o automobil nepojízdný, jeho oprava a zprovoznění by bylo nerentabilní, ale 
automobil je možné využít na náhradní díly. 
STARZ Strakonice: 
- Rolba Zamboni HDB – poř. cena 451.400,- Kč, r. pořízení 2003, s tím, že rolba bude nabídnuta 
k odprodeji na www.stránkách města, vzhledem k tomu, že se jedná o funkční majetek. 
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1) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce 
„D ětské hřiště v areálu ZŠ Dukelská, Strakonice – SO 01“ 
Usnesení č. 2534/2016 (57/1b) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s Pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci akce: „Dětské hřiště v areálu 
ZŠ Dukelská, Strakonice – SO 01“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131, 666 01 Tišnov 
2. PROLEMAX s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň 
3. ONYX wood spol. s r.o., Žernovická 257, 383 01 Prachatice 
4. Kulant cz s.r.o., Plemenářský podnik 425, 530 03 Pardubice – Nemošice 
5. EIBE Česko s.r.o., Prvomájová 39, 322 00 Plzeň 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „Dětské hřiště v areálu ZŠ 
Dukelská, Strakonice – SO 01“. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. p. Milan Jungvirt 
2. Mgr. Václav Vlček 
3. Ing. Jana Narovcová 
4. Ing. Jan Blahout 
5. p. Michal Bezpalec 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. Mgr. Zdeněk Gracík 
3. Ing. Oldřich Švehla 
4. p. Jaroslav Houska 
5. Ing. Lukáš Srb 
IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
V. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této 
veřejné zakázky. 
 
2) Zjednodušené podlimitní řízení v souvislosti s dodavatelem stavby „Páteřní cyklostezka, 
Strakonice – SO 106 – podél Volyňky“  
Usnesení č. 2535/2016 (57/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek s vyhodnocením zjednodušeného podlimitního 
řízení na dodavatele stavby: „Páteřní cyklostezka, Strakonice – SO 106 – podél Volyňky“. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána společností Casta dopravní stavby, s.r.o., Pražská 467, 397 01 
Písek, IČ: 28084136, za celkovou cenu díla 5.900.656,34 Kč bez DPH, tj. 7.139.794,17 Kč vč. DPH. 
Termín plnění je nejpozději do 31.12.2016. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem Casta dopravní stavby, s.r.o., Pražská 467, 397 01 Písek, na 
dodávku díla „Páteřní cyklostezka, Strakonice – SO 106 – podél Volyňky“ za celkovou cenu díla 
5.900.656,34 Kč bez DPH, tj. 7.139.794,17 Kč vč. DPH  
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy 
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3) Doplnění usnesení RM č. 2450/2016 ze dne 17.8.2016, týkajícího se pronájmu NP v objektu 
bývalé Základní školy Lidická čp. 194, Strakonice  
Usnesení č. 2536/2016 (57/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s doplněním usnesení Rady města Strakonice č. 2450/2016 ze dne 17.8.2016, a sice o výši nájemného 
u nově pronajaté učebny paní Štěpánce Halamové, Strakonice,  s tím, že výše nájemného bude činit 
350,- Kč/m2/rok, tj. celkem 24.990,- Kč/rok.  
 
5) Žádost pana Antonína Moravce, Strakonice 
Usnesení č. 2537/2016 (57/1b) 
Rada města po projednání 
I. Trvá  
na  usnesení RM  č. 2337/2016 (54/1) ze dne 29.6.2016, tj. na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 
99-026 uzavřené dne 9.6.2005  mezi městem Strakonice a panem Antonínem Moravcem, Strakonice, 
jehož předmětem bude zvýšení nájemného z nebytových prostorů v objektu Sportovní haly TJ ČZ, 
Máchova 108 ve Strakonicích dle uvedené nájemní smlouvy, a sice  na částku 400,- Kč/m2/rok, tj. 
celkem 24.000,- Kč/ročně za pronajatý nebytový prostor dle výše uvedené nájemní smlouvy, a to i 
vzhledem k  doporučení ředitele org. STARZ Ing. Mareše, s tím, že nájemné bude navýšeno 
s účinností od 1.10.2016. 
 
6) Prodejní stánek číslo 3 na tržnici u kostela Svaté Markéty  
– revokace usnesení, vyhlášení záměru 
Usnesení č. 2538/2016 (57/1b) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení RM číslo 2262/2016 ze dne 15. června 2016, týkající se pronájmu 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, za účelem prodeje 
chovatelských potřeb a doplňkového prodeje.  
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem prodejního stánku číslo 3, včetně pozemku pod markýzou, 
umístěného na části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice o velikosti cca 20 m2  
- 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 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 3 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 3 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. 
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, 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.  



 20 

 
7) Pronájem nebytových prostorů v objektu č.p. 141 na Velkém náměstí  ve Strakonicích (OD 
Maják) 
Usnesení č. 2539/2016 (57/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se změnou termínu nájmu v usnesení č. 2319/2016 ze dne 7.7.2016, tzn. že nájemní smlouva  mezi 
městem Strakonice, IČ 251810, jako pronajímatelem a   Raiffeisenbank, a.s., IČ 49240901, Hvězdova 
1716/2b, Praha 4, jejímž předmětem bude pronájem NP o výměře 76 m2 v přízemí objektu Velké nám. 
141, Strakonice, vpravo od vstupu do objektu, za účelem zřízení pobočky Raiffeisenbank, a.s. bude  
uzavřena s účinností od 1.10.2016 (původně bylo v usnesení č. 2319/2016 schváleno od 1.9.2016).  
Dále bude do smlouvy doplněno ustanovení o rozúčtování nákladů na společnou spotřebu elektrické 
energie, vody a úklidu společných prostor v budově (rozúčtování bude prováděno dle zákona č. 
67/2013 Sb., tj. rozúčtování vody a elektrické energie spotřebované ve společných prostorech dle 
počtu osob, úklid dle počtu pronajatých nebytových prostorů). Rovněž bude do smlouvy doplněno, že 
nájemce se zavazuje dodržovat provozní řád budovy. 
II. Pověřuje  
majetkový odbor vypracováním provozního řádu budovy OD Maják 
 
8) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodání díla – 
projektová dokumentace stavby: „Hasičská zbrojnice na pozemku p.č. dle KN 1208/1 k.ú. 
Strakonice“ 
Usnesení č. 2540/2016 (57/1b) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s Pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na dodávku díla projektové 
dokumentace: „Hasičská zbrojnice na pozemku p.č. dle KN 1208/1 k.ú. Strakonice“ za podmínek a 
v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
- Ing. Pavel Bláha, Holečkova 418, 386 01 Strakonice 
- Ateliér Penta s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice 
- BLACKBACK s.r.o., Podkovářská 800/6, Praha  
- STA, projektový atelier, v.o.s. Havlíčkova 247, 386 01 Strakonice 
- TMS projekt, Dubského 389, 386 01 Strakonice 
- Projektový atelier A.I.S, Písecká 506, 386 01m Strakonice 
- Ing. Luboš Kadaně, Kochana z Prachové 163, 386 01 Strakonice 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na dodávku díla projektové dokumentace stavby: 
„Hasičská zbrojnice na pozemku p.č. dle KN 1208/1 k.ú. Strakonice“. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. p. Milan Jungvirt 
2. Ing. Lukáš Srb 
3. Ing. Jana Narovcová 
4. Ing. Petr Kurek  
5. Ing. arch. Marta Slámová 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. Ing. Jan Blahout 
3. Ing. Oldřich Švehla 
4. Ing. Jaroslav Brůžek 
5. Ing. arch. David Andrlík 
IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
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V. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této 
veřejné zakázky malého rozsahu. 
 
9) Vyhodnocení nabídek v souvislosti s výběrem odběratele na odkup dřevní hmoty z lesů města 
Strakonice v období září až říjen 2016 
Usnesení č. 2541/2016 (57/1b) 
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 září - říjen 
2016. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou Jirsová Eva, obchodní a lesotechn. služby, J. Malého 2274, 
397 01 Písek, IČ: 48218031, DIČ CZ6259120373, za cenu 466.000,- Kč bez DPH, tj. za celkovou 
cenu včetně DPH 563.860,- Kč, termín plnění v průběhu měsíce září až října  2016.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Jirsová Eva, obchodní a lesotechn. služby, J. Malého 2274, 397 01 
Písek, IČ: 48218031, DIČ CZ6259120373,  za cenu 466.000,- Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu 
včetně DPH 563.860,- Kč , termín plnění v průběhu měsíce září až října 2016. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
10) Michal Novák, bytem Dražejov, 386 01  Strakonice 
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 2542/2016 (57/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, mezi městem Strakonice a panem Michalem Novákem, bytem 
Dražejov, 386 01 Strakonice, jejímž předmětem je umístění a provedení stavby „Nástavba a stavební 
úpravy rodinného domu čp. 34, Dražejov“ na pozemku p.č. st. 45 v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec 
Strakonice.  
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
11) „Areál Bažantnice“ v k.ú. Nové Strakonice, obci a okrese Strakonice   
Usnesení č. 2543/2016 (57/1b) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 2334/2016 ze dne 29.6.2016, týkající se pronájmu NP a pozemků v „areálu Bažantnice“ 
panu Janu Beranovi, bytem Pracejovice. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem níže uvedených prostorů a pozemků v "areálu Bažantnice" v k.ú. 
Nové Strakonice, obci a okrese Strakonice: 
- OBJEKT č. 1 – čistička odpadních vod na pozemku parc.č. st. 1100 o výměře 31,5 m2 
- OBJEKT č. 3 - budova č.p. 141 na pozemku p.č.st. 34/1, jedná se o vilu, která je využívána k bydlení 
a k ubytovacím účelům (suterén 216 m2, přízemí 176 m2, podkroví 145 m2)             o celkové výměře 
prostorů 537 m2 
- OBJEKT č. 4 - budova č.p. 372 na pozemku parc.č. st. 34/2 s příslušenstvím (vyjma 2 garáží v 
přízemí objektu č. 4 o výměře 53,9 m2 - vypůjčeny Oblastnímu spolku ČČK Strakonice) 
Objekt č. 4 tvoří: 
- skladovací a ubytovací prostory: přízemí 712,9 m2 + 143,96 m2, I. patro 81,18 m2, II. patro 81,18 m2  
- domek pro správce - prostory pro bydlení a ubytování (suterén 15 m2, přízemí 61,21 m2, podkroví 
55,3 m2) o celkové výměře prostorů 131,51 m2 
Součástí „areálu Bažantnice"  jsou následující pozemky, které jsou navrhovány k pronájmu: 
parc.č. st. 34/1 o výměře 601 m2  
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parc.č. st. 34/2 o výměře 5813 m2  
parc.č. st. 34/9 o výměře 108 m2  
parc.č. st. 1100 o výměře 40 m2  
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na propachtování níže uvedených prostorů a pozemků v "areálu Bažantnice" v 
k.ú. Nové Strakonice, obci a okrese Strakonice: 
- OBJEKT č.  5 - budova č.p. 372 na pozemku parc.č. st. 34/2  
Objekt č. 5 tvoří: 
- dílny a skladovací prostory o celkové výměře NP 1270 m2  
Součástí „areálu Bažantnice"  jsou následující pozemky, které jsou navrhovány k propachtování: 
parc.č. 399 o výměře 431 m2  
parc.č. 400/1 o výměře 15262 m2  
parc.č. 400/9 o výměře 11007 m2  
parc.č. 401/1 o výměře 6857 m2  
parc.č. 401/2 o výměře 1090 m2  
parc.č. 401/3 o výměře 3006 m2  
parc.č. 401/5 o výměře 28 m2  
parc.č. 402/1 o výměře 3874 m2  
parc.č. 402/2 o výměře 1126 m2  
parc.č. 402/3 o výměře 395 m2  
parc.č. 406/1 o výměře 1606 m2  
parc.č. 406/2 o výměře 1299 m2  
parc.č. 411/3 o výměře 15332 m2  
parc.č. 746 o výměře 355 m2, to vše v k.ú. Nové Strakonice, obci a okrese Strakonice. 
 
1) Změna katastrální hranice – doplnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 
196/ZM/2015 ze dne 2.9.2015  
Usnesení č. 2544/2016 (57/1c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit na základě požadavků Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště 
Strakonice s doplněním usnesení č. 196/ZM/2015 dle níže uvedeného. 
II. Doporu čuje ZM 
Doplnit usnesení č. 196/ZM/2015 o převod pozemku dle KN 599/27 k.ú. Střela, kdy část pozemku p.č. 
656 o výměře 255 m2 dle geometrického plánu č. 187-46/2016, 271-46/2016 bude převeden do 
katastrálního území Pracejovice a dále o pozemek p.č. dle KN 262/2 k.ú. Střela, kdy část pozemku p.č. 
1164 o výměře 55 m2  dle geometrického plánu č. 187-46/2016, 271-46/2016 bude převeden do 
katastrálního území Pracejovice. 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem dohody o změně katastrálního území 
 
2) Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací – obec Řepice a město Strakonice 
Usnesení č. 2545/2016 (57/1c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit na základě kalkulace provozovatele vodohospodářského majetku města Strakonice 
(Technciké služby Strakonice, s.r.o.) a dále v souvislosti s uzavřením dohody vlastníků provozně 
souvisejících kanalizací obce Řepice a města Strakonice s úpravou ceny pro stočné bez DPH pro rok 
2016 ve výši 8,9 Kč/m3. 
II.  Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné dohody 
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3) Smlouva o zřízení práva stavby 
Usnesení č. 2546/2016 (57/1c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na zřízení práva stavby dle § 1240 a násl. občanského zákoníku 
spočívající v právu jiné osoby (stavebníka) zřídit a mít na pozemcích parc.č. 1066/115, č. 1066/112, č. 
1066/6, č. 1066/111, č. 1066/114 a č. 1066/143, vše v kat. území Strakonice, stavbu.   
 
4. ŽP 

• Dodatek č. 4 k Dohodě měst Písek a Strakonice o společném postupu v oblasti 
odpadového hospodářství uzavřené dne 21.05.2002 

Usnesení č. 2547/2016 (57/2) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Dodatku č. 4 k Dohodě měst Písek a Strakonice o společném postupu v oblasti 
odpadového hospodářství uzavřené dne 21.05.2002 

 
• Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na textil 

Usnesení č. 2548/2016 (57/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy mezi firmou TextilEco, a.s., IČ 28101766, se sídlem Za Mototechnou 1114/4, 
155 00 Praha 5 - Stodůlky a Městem Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice, IČ 251810, jejímž 
předmětem je sběr textilu, oděvů a obuvi prostřednictvím kontejnerů umístěných na stanovených 
místech na území města.  
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy. 
 

• Výběrové řízení na dodávku svozových nádob v rámci projektu - Rozšíření sběrného 
systému města Strakonice“ 

Usnesení č. 2549/2016 (57/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele na dodávku svozových nádob na akci „Rozšíření sběrného systému 
města Strakonice“.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem : AB plus CZ s.r.o., se sídlem Za elektrárnou 419/1b, 170 00 Praha 
7, IČ 25168860, nabídková cena 2.022.122 Kč bez DPH, tj. 2.446.767,62  vč. DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem příslušné smlouvy.  
 
5. Finanční odbor 

• Rozpočtová opatření č. 90 – 102 
Usnesení č. 2550/2016 (57/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 90  ve výši  110 000,- Kč 
Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu u JčK pro MěKS Strakonice za účelem zajištění 
projektů „XXII. Mezinárodní dudácký festival Strakonice“ – 100 000,- Kč a 10.000,-Kč na projekt 
„51. ročník krajské loutkářské přehlídky Skupovy Strakonice“  (ÚZ  34 070). 
RO  č. 91  ve výši  573 900,- Kč 
Neinvestiční účelová dotace pro příspěvkovou organizaci MěÚSS Strakonice na podporu poskytování 
sociálních služeb v roce 2016. Finanční prostředky jsou určeny na tyto služby: denní stacionář: 41,4 
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tis. Kč, domovy pro seniory: 379,5 tis. Kč, domov se zvláštním režimem:  153,0 tis. Kč. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 23.8. 

předpoklad 
čerpání 

Poskytování sociálních služeb v roce 2016   22 443,4 573,9 23 017,3 22 443,4 23 017,3 

    SR - dotace 22 443,4 573,9 23 017,3 22 443,4 23 017,3 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka ÚZ  

Výdaje . MěÚSS                1230 43xx 5336 573,9 13 305  

Příjmy - dotace   1230   4122 573,9 13 305  

RO  č. 92  ve výši  469 186,- Kč 
Investiční účelová dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na zpracování lesních 
hospodářských osnov na rok 2016 (ÚZ 29516). 
RO  č. 93  ve výši  11 000,- Kč 
Neinvestiční účelová dotace z JčK za účelem zajištění projektu  „Stélový náhrobek u kaple Nejsvětější 
Trojice v areálu hřbitova u kostela sv. Václava ve Strakonicích“ (ÚZ 431). Na projekt je již schváleno 
spolufinancování města ve výši 50 000,- Kč (RO č.89 – schváleno RM dne 20.7.2016). 
RO  č. 94  ve výši  115 418,- Kč  
Nadační příspěvek od Nadace ČEZ na úhradu nákladů na projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a 
mládeže v obci Strakonice“ v grantovém řízení Oranžový přechod. 
RO  č. 95  ve výši   180 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu odboru rozvoje na nákup 30 kusů nových laviček. Rozpočtové opatření bude kryto 
částečně z podílu na zisku (ve výši 74 000,- Kč), částečně z přijatých úroků (ve výši 106 000,- Kč). 
v tis. Kč 

text kryto upr.rozp.  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 23.8. 

předpoklad 
čerpání 

Rozvoj – městský mobiliář – neinvest.   164,0 180,0 344,0 42,9 344,0 

    Podíly,úroky 575,0 180,0 755,0 703,1 760,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

Výdaje                 294 3639 51xx 180,0   

Příjmy   600 6310 214x 180,0   

RO  č. 96  ve výši  250 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z položky určené na mzdové výdaje zaměstnanců města na položku 
výplata odstupného z důvodu povinnosti zaměstnavatele vyplatit odstupné v případě ukončení 
pracovního poměru dle § 52 c) ZP. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 23.8. 

předpoklad 
čerpání 

Personální - odstupné   582,0 250,0 832,0 0,0 832,0 

    Personální - platy 53 730,0 -250,0 53 480,0 29 032,0 53 480,0 

        

rozpo čtová skladba    org paragraf položka  částka ÚZ  

Výdaje                 101 6171 5024 250,0   

Výdaje   101 6171 50xx -250,0   

RO  č. 101  ve výši  250 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu výdajů odboru informatiky a provozu z položky opravy 
související s rekonstrukcí budovy čp. 137 na položku vybavení kanceláře starosty města (koberec 
včetně pokládky, nábytek, osvětlení, židle kancelářské a jednací). Stávající vybavení kanceláře je 
zastaralé a opotřebované.  
 (v tis. Kč) 



 25 

 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 31.8. 

předpoklad 
čerpání 

OIP – vybavení kanceláře   0,0 250,0 250,0 0,0 250,0 

    OIP-opravy-Na Stráži čp.137 1 400,0 -250,0 1 150,0 0,0 0,0 

        

rozpo čtová skladba    org paragraf položka  částka ÚZ  

Výdaje                 100 6171 5xxx 250,0   

Výdaje   100 6171 50xx -250,0   

II. Doporu čuje ZM schválit 
RO  č. 97  ve výši  405 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Kanalizační sběrač sídliště 1. 
Máje“ (akce nebude v letošním roce realizována), na akci „Strakonice – bezpečnost silničního provozu 
a chodců u kruhové křižovatky v Ellerově ulici“. Na projekt je schválena dotace ve výši 200 000,- Kč 
(RO č. 75, schváleno RM dne 29. června 2016). V rámci realizace projektu dojde k prodloužení 
chodníku směrem k zimnímu stadionu, k realizaci přechodu pro chodce včetně osvětlení a prodloužení 
veřejného osvětlení. 
 (v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skutečnost 
k 23.8. 

předpoklad 
čerpání 

Maj – Str.-bezpečnost siln.provozu ul. Ellerova   200,0 405,0 605,0 0,0 605,0 

    Maj-kanal.sběrač 8 300,0 -405,0 7 895,0 0,0 0,0 

        

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  
Výdaje                 730 2223 6xxx 405,0   

Výdaje   729 2321 6121 -405,0   
RO  č. 98  ve výši  440 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Kanalizační sběrač sídliště 1. 
Máje“ (akce nebude v letošním roce realizována), na pořízení videodetekce PHOENIX - světelně 
signalizační zařízení pro křižovatku ulic Volyňská – Písecká – Alfonze Šťastného – Nádražní. 
Indukční smyčky, které jsou umístěny ve skladbě vozovky, jsou zastaralé a poruchové.  
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 23.8. 

předpoklad 
čerpání 

Maj – videodetekce PHOENIIX   0,0 440,0 440,0 0,0 440,0 

    Maj-kanal.sběrač 7 895,0 -440,0 7 455,0 0,0 0,0 

        

rozpo čtová skladba    org paragraf položka  částka ÚZ  

Výdaje                 792 222x xxxx 440,0   

Výdaje   729 2321 6121 -440,0   

RO  č. 99  ve výši  868 000,- Kč  
Vratka nevyčerpaných částek státního příspěvku na výkon pěstounské péče. V letech 2013 – 2015 
obdrželo město příspěvek úřadu práce na výkon pěstounské péče ve výši 1 332 tis. Kč, z této částky 
bylo vyčerpáno 464 tis. Kč. Příspěvek je určen na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování 
osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou 
péčí. Jakékoliv nakládání s prostředky musí být v souladu s právními předpisy a v souladu s kritérii 
hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti jejich využití. Vzhledem k tomu, že většina dohod o výkonu 
pěstounské péče byla ukončena a tedy již nebude možno prostředky využít, je nutné nevyčerpanou část 
příspěvku vrátit zpět na účet úřadu práce. Vratka dotace bude kryta částečně snížením prostředků na 
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výkon pěstounské péče v rozpočtu města na rok 2016 (ve výši 435 000,- Kč), částečně použitím 
prostředků minulých let (ve výši 433 000,- Kč). 
RO  č. 100     Změna rozpisu rozpočtu  
Tímto rozpočtovým opatřením nedochází ke změně částky ani účelu použití  finančních prostředků, 
dochází pouze ke změně položky či paragrafu oproti schválenému rozpočtu. 
odbor účel org. paragraf položka částka 
            
Maj Strakonice čp.1 – obnova jižní fasády, VN čp. 1 701 3322 5xxx 1 000 000 
 Strakonice čp.1 – obnova jižní fasády, VN čp. 1 701 6171 5xxx -1 000 000 
      

Maj 
FEZKOTEX – odkup nemovitosti, Na Dubovci 140 
(odkup pozemků) 703 2219 6130 1 079 175 

 
FEZKOTEX – odkup nemovitosti, Na Dubovci 140 
(odkup budovy) 703 3613 6121 -1 079 175 

RO  č. 102  ve výši  620 000,- Kč 
Investiční transfer příspěvkové organizaci STARZ Strakonice na pořízení podvodního bazénového 
vysavače TOPLINER pro vysávání bazénových nečistot krytého a venkovního bazénu. Původní dva 
kusy vysavačů zakoupené v roce 1980 byly z důvodu opotřebení a náročných nerentabilních oprav 
vyřazeny. V současné době je provizorně využíván  zapůjčený bazénový vysavač od firmy 
Bazénservis (viz. materiál STARZ č. 57/9, k projednání v RM dne 31.8.2016). Rozpočtové opatření 
bude kryto použitím prostředků minulých let. 

 
• Rozbor hospodaření města za 1. pololetí r. 2016 

Usnesení č. 2551/2016 (57/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
Rozbor hospodaření města Strakonice a jím zřízených organizací za 1. pololetí roku 2016. 

 
• Rozpis schváleného příspěvku M ěÚSS 

Usnesení č. 2552/2016 (57/3) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM schválit:  
Rozdělení schváleného příspěvku na provoz MěÚSS Strakonice na rok 2016 v celkové výši 9 800 tis. 
Kč na jednotlivé poskytované sociální služby takto: 

Druh sociální služby Identifikátor Název a adresa zařízení Přísp. zřizovatele 
        

denní stacionáře 1239654 
Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a 
dospělé 132 500,00 

    Ellerova 160, Strakonice   

noclehárny 1805312 Noclehárna pro osoby bez přístřeší 50 000,00 

    Budovatelská 613, Strakonice   

domovy pro seniory 2694768 Domov pro seniory 4 154 150,00 

    Rybniční 1282, Strakonice   

domovy se zvláštním režimem 2797366 Domov se zvláštním režimem 471 900,00 

    Rybniční 1282, Strakonice   

azylové domy 4809634 Azylový dům 347 250,00 

    Budovatelská 613, Strakonice   

pečovatelská služba 6559506 Pečovatelská služba 2 504 200,00 

    Rybniční 1283, Strakonice   

domovy pro seniory 8490186 Domov pro seniory 2 140 000,00 
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    Lidická 189, Strakonice   

 
6. Odbor školství a CR 

• Zpravodaj města Strakonice – změna v redakční radě  
Usnesení č. 2553/2016 (57/4) 
Rada města po projednání 
I. Odvolává   
členku redakční rady Zpravodaje města Strakonice Ing. Lucii Šnajdrovou.  
II. Jmenuje   
členku redakční rady Zpravodaje města Strakonice Petru Měšťanovou, DiS.  
 

• Zpravodaj města Strakonice – vyjádření k uveřejnění sdělení  
Usnesení č. 2554/2016 (57/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uveřejněním sdělení zastupitele Mgr. Ing. Vondryse „V čem je rozdíl?“ dle tiskového zákona 
v říjnovém vydání 2016 Zpravodaje města Strakonice. 
 

• Žádost o povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 a č. 1/2001 
Usnesení č. 2555/2016 (57/4) 
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. 
Sobota 17. září – Veget fest – Podskalí Ostrov  Strakonice – pořádá Vlček Pavel, Tržní 1151, 386 01 
Strakonice – IČO: 13514296 – od 22:00 hod. do 00:00 hod. téhož dne. 
 

• Záštita starosty města Strakonice – Ekotopfilm s. r. o. 
Usnesení č. 2556/2016 (57/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením záštity starosty města Strakonice nad akcí Mezinárodní festival filmů o životním prostředí 
a udržitelném rozvoji s názvem MFF Ekotopfilm – Envirofilm 2016, kterou pořádá Ekotopfilm s. r. o., 
Pod Stárkou 1560/35, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 27742610 dne 29. 9. 2016 ve Strakonicích.   
 

• Platové výměry ředitelů ZŠ a MŠ zřizovaných městem od 1.9.2016 
Usnesení č. 2557/2016 (57/4a) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
platové výměry ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice, které jsou 
samostatnou přílohou materiálu uloženou na odboru školství a cestovního ruchu,    od 1.9.2016. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 
7. Odbor informatiky a provozu 

• Zápůjčka počítačů na volby 
Usnesení č. 2558/2016 (57/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením nájemní a servisní smlouvy na technické zajištění dvacetisedmi lokalit výpočetní 
technikou pro volby 7.-8.10.2016 s  firmou Orion Computer za cenu 56 700,- Kč včetně DPH.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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8. Kontrolní výbor 
• Zápis z jednání kontrolního výboru 10/2016 

Usnesení č. 2559/2016 (57/7) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí zápis z 10. jednání kontrolního výboru ze dne 4. 8. 2016. 
 
9. ŽÚ 

• Nařízení města Strakonice č. 4/2016, kterým se doplňuje nařízení č. 1/2016, kterým se 
vydává „Tržní řád“ 

Usnesení č. 2560/2016 (57/8) 
Rada města po projednání 
I. Vydává  
Nařízení města Strakonice č. 4/2016, kterým se doplňuje nařízení č. 1/2016, kterým se vydává „Tržní 
řád“ 
 
10. Poskytnutí dotace - Martin France  
Usnesení č. 2561/2016 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 541 Kč vč. DPH, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Martin France, 28. pluku 885/10, 101 00 Praha 10 
Vršovice, IČO: 710 84 843 na pronájem prostor v Domě kultury ve Strakonicích na akci  „Seniorské 
hrátky“ dne 6.9.2016.     
 
11. Koncepce projektu „Technologický park Přádelna Strakonice“ 
Usnesení č. 2562/2016 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit koncepci projektu „Technologický park Přádelna Strakonice“. 
 
12. Uvolněná b.j. 1+1, č.b. A31, v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice I 
Usnesení č. 2563/2016 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. A31 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, o 
velikosti 1+1 a výměře 42,18 m2, s panem Igorem Lízalem, Strakonice. Smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou ½ roku s možností prodloužení vždy o další ½ rok formou dodatku k  NS, při plnění 
podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu 
budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je 
stanoveno ve výši 2.016,- Kč.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, která činí 6.048,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy na účet 
vedený městem Strakonice, 111471921/0300, v.s.0080563110, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička      p. Milan Jungvirt     
            starosta                                       místostarosta    
 


