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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  61. jednání Rady města Strakonice 

konaného 12. října 2016 v malé zasedací místnosti 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM 
Mgr. Hrdlička – starosta 
 p. Jungvirt – místostarosta 

             RM: p. Štrébl, Ing. Oberfalcer, pí Vlasáková, p. Christelbauer,  
             p. Stroner – tajemník 

 
Omluveni:   Ing. Moučka  

  
Program:  

            
1. Majetkové záležitosti 
                     Usnesení č. 2630/2016 – 2669/2016 
2. Strakonická televize 

• Souhlas se zasláním žádosti na prodloužení licence k provozování televizního vysílání a to na 
dobu 12 let za správní poplatek 50.000 Kč pro Strakonickou televizi, s.r.o. 

            Usnesení č. 2670/2016 
3. Odbor rozvoje 

• Zápis z 5. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 15. 9. 2016 
            Usnesení č. 2671/2016 

• Projekty zateplení veřejných budov 
           Usnesení č. 2672/2016 

• Projekt „Strakonice – cyklostezka“ – schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu 
z rozpočtu města Strakonice 

                        Usnesení č. 2673/2016 
• Přehled možných projektů základních škol do výzvy č. 47 IROP INFRASTRUKTURA 

ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) 
            Usnesení č. 2674/2016 

4. Odbor školství a CR 
• Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice – žádost o schválení čerpání investičního 

fondu 
           Usnesení č. 2675/2016 

• Odvolání stávajícího a jmenování nového člena Komise školství  
           Usnesení č. 2676/2016 

• Zápis z jednání projektu Otavská plavba 
           Usnesení č. 2677/2016 

• Dohoda o zvláštním užívání hradní věže Rumpál 
            Usnesení č. 2678/2016 

• Smlouva o provedení novoročního ohňostroje 
            Usnesení č. 2679/2016 

• Zápis z 15. jednání komise pro sport ze dne 26. 9. 2016 
            Usnesení č. 2680/2016 

5. Finanční odbor 
• Rozpočtová opatření č. 110 – 112 

           Usnesení č. 2681/2016 
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• Prodej piva v době konání strakonické pouti 
           Usnesení č. 2682/2016 

• Darovací smlouva 
                                                                                                     Usnesení č. 2683/2016 

6. MěÚSS 
• Darovací smlouva o věcném daru 

            Usnesení č. 2684/2016 
7. ŽP 

• VŘ „Rozšíření sběrného systému města Strakonice“- oprava tiskové chyby 
            Usnesení č. 2685/2016 

8. Odvolání stávajícího člena a jmenování nového člena Komise dopravy 
            Usnesení č. 2686/2016 

9. Žádost o přehodnocení organizačních změn 
            Usnesení č. 2687/2016 

10. Muzeum středního Pootaví (MSP) – žádost o bezplatnou výpůjčku prostor hradního nádvoří a 
Jedárny v době konání Adventních trhů pod Rumpálem 

            Usnesení č. 2688/2016 
 
 
 
61. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta p. M. Jungvirt v 15:20 hodin v malé zasedací 
místnosti. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání.  
 

 
1. Majetkové záležitosti 
 
1) Jaroslav Sybera, 386 01 Strakonice 
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 443/13  v k.ú. Modlešovice, obec Strakonice 
Usnesení č. 2630/2016 (60/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a Jaroslavem Syberou, 386 01 
Strakonice, na užívání části pozemku p.č. 443/13 o výměře cca 45 m2, za účelem umístění cca 
12 včelstev  ve stojanech v  k.ú. Modlešovice, obec Strakonice.  
Vzhledem k charakteru části 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.  
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy.  
 
2) Seznam uchazečů o přidělení bytové jednotky, u kterých bylo provedeno šetření 
Usnesení č. 2631/2016 (60/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o provedených šetření u žadatelů o nájem bytu. 
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3) Paní Aranka Murgošová, Strakonice – žádost o přednostní přidělení bytu 
Usnesení č. 2632/2016 (60/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost paní Aranky Murgošové, Strakonice, týkající se přednostního přidělení bytu. 
 
4) Pan Jakub Mužík, Strakonice – žádost o nájem bytu  
Usnesení č. 2633/2016 (60/1) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 15 v domě č.p. 
1084, ul. Mlýnská, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 33,64 m2 s panem Milanem Mužíkem, 
Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j.č. 15 v domě č.p. 1084, ul. Mlýnská, Strakonice, 
s panem Jakubem Mužíkem, 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 1.463,- Kč. 
V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy.  
 
5) Pan Július Sivák, Strakonice – žádost o nájem bytu 
Usnesení č. 2634/2016 (60/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost pana Júlia Siváka, Strakonice, týkající se přidělení bytu A31 v domě č.p. 805, ul. 
Zvolenská, Strakonice z důvodu, že předmětná bytová jednotka již byla přidělena jinému 
žadateli.   
 
6) Paní Šárka Vlasáková, Strakonice – žádost o přidělení bytu 
Usnesení č. 2635/2016 (60/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost paní Šárky Vlasákové, Strakonice, týkající se přidělení bytu v majetku města 
Strakonice.  
 
7) Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 – žádost o převedení bytu 
Usnesení č. 2636/2016 (60/1) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí 
se změnou užívání bytové jednotky č. 001 v areálu MŠ Strakonice, A.B.Svojsíka, č.p. 892, Strakonice, 
o velikosti 1+1 a výměře 53,68 m2 na sborovnu pro učitelky, asistentky a logopeda. 
II. Ukládá  
majetkovému odboru vyřešit změnu užívání bytové jednotky (stavební úřad). 
III. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 13 k Mandátní smlouvě o správě obecního majetku ze dne 12.3.1998, uzavřené 
mezi městem Strakonice a Technickými službami Strakonice, s.r.o., přičemž předmětem dodatku bude 
vyjmutí b.j. 001 o velikosti 1+1 a výměře 53,68 m2, A.B. Svojsíka 892, Strakonice, z předmětu správy. 
IV. Bere na vědomí 
žádost paní Lenky Čonkové, Strakonice, týkající se přidělení bytu č. 021 v domě č.p. 1392 ul. 
Leknínová, Strakonice. 
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V. Souhlasí 
souhlasit s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 
v domě č.p. 892, ul. A.B.Svojsíka, Strakonice (areál MŠ) o velikosti 1+1 a výměře 53,68 m2 s paní 
Magdalenou Rybákovou, Strakonice. 
VI. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 021 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová, Strakonice, 
o velikosti 2+0 a výměře 67,60 m2 s paní Magdalenou Rybákovou, Strakonice. Smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o další 1 rok formou dodatku k  NS, při 
plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a 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 3.774,- Kč. Vzhledem 
k tomu, že s paní Magdalenou Rybákovou bude uzavřena smlouva o nájmu bytu na jiný byt z důvodu 
uvolnění bytu č. 001 v areálu MŠ Strakonice, A.B.Svojsíka 892, Strakonice, pro potřeby mateřské 
školy, nebude paní Rybáková skládat kauci ve výši trojnásobku nájemného.   
VII. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy.  
 
8) Příspěvková organizace Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892, se sídlem Prof. A. B. 
Svojsíka 892, 386 01 Strakonice, IČ: 70964581 
- dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku města Strakonice č. 2012-444 
Usnesení č. 2637/2016 (60/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-444 uzavřené mezi městem Strakonice a 
příspěvkovou organizací Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892, se sídlem Prof. A. B. 
Svojsíka 892, 386 01 Strakonice, IČ 70964581, s platností od 01.12.2016, jehož předmětem bude 
úprava čl. I odst. 1, týkající se  předmětu nájmu:  
MŠ A. B. Svojsíka čp. 892 
- budova MŠ čp. 892  na pozemku p.č. st. 1085  
- pozemek p.č. st. 1085 – výměra 356 m2 
- pozemek p.č. 540/17 – výměra 3.641 m2, včetně příslušenství (oplocení, herní prvky,  
  lavičky, …) 
- zpevněné plochy v areálu školy, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce č. 2012-436.  
 
9) Paní Andrea Zemanová, Strakonice – žádost o výměnu bytu 
Usnesení č. 2638/2016 (60/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost paní Andrey Zemanové, Strakonice, týkající se přidělení většího bytu.  

 
10) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 016, v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice  
Usnesení č. 2639/2016 (60/1) 
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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III. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 001 v domě č.p. 767 V Ráji, 
Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 67,64 m2, s manželi Jozefem a Vlastou Kulinovými,  
IV. Souhlasí 
s uzavřením  Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 016 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, 
Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2, s panem Jozefem Kulinou, Strakonice, a to ze 
zdravotních důvodů žadatele. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s možností 
prodloužení vždy o další 3 měsíce 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 1.829,- Kč. 
V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
V. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
11) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 018, v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice  
Usnesení č. 2640/2016 (60/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost paní Boženy Hrehové, Rudolfov, týkající se přidělení bytu č. 018 v domě č.p. 614, ul. 
Budovatelská, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 37,10 m2. 
II. Bere na vědomí 
žádost pana Jozefa Lacka, Strakonice, týkající se přidělení bytu č. 018 v domě č.p. 614, ul. 
Budovatelská, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 37,10 m2. 
III. Bere na vědomí 
žádost pana Jozefa Kuliny, Strakonice, týkající se přidělení bytu č. 018 v domě č.p. 614, ul. 
Budovatelská, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 37,10 m2. 
IV. Souhlasí 
s uzavřením  Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 018 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, 
Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 37,10 m2, s panem Václavem Tichým, Strakonice, a to z důvodu 
tíživé životní situace žadatele. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s možností 
prodloužení vždy o další 3 měsíce 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 1.883,- Kč. 
V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
V. Souhlasí 
v případě, že pan Václav Tichý odmítne bytovou jednotku č. 018 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, 
Strakonice, uzavřít Smlouvu o nájmu bytu na užívání b.j. č. 018 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, 
Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 37,10 m2, s paní Helenou Irdzovou, Strakonice, a to z důvodu 
tíživé životní situace žadatelky. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s možností 
prodloužení vždy o další 3 měsíce 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 1.883,- Kč. 
V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka. 
VI. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
12) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 008, v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, Strakonice  
Usnesení č. 2641/2016 (60/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost paní Věnceslavy Pohlotkové, Strakonice, týkající se přidělení bytu č. 008 v domě č.p. 206 ul. 
Stavbařů, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2. 
II. Bere na vědomí 
žádost pana Ondřeje Medveckého, Most, týkající se přidělení bytu č. 008 v domě č.p. 206 ul. 
Stavbařů, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2. 
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III. Bere na vědomí 
žádost manž. Jana a Marie Farkašových, Strakonice, týkající se přidělení bytu č. 008 v domě č.p. 206 
ul. Stavbařů, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2. 
IV. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 008 v domě č.p. 206 ul. Stavbařů, Strakonice, o 
velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2, s manželi Jozefem a Emou Bischofovými, Strakonice, a to z důvodu 
tíživé životní situace žadatelů. 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 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 musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy na účet 
vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0020600809, spravovaný TS Strakonice, s.r.o.  
V. Souhlasí 
v případě, že manželé Bischofovi odmítnou b.j. č. 008 v domě č. p. 206 ul. Stavbařů, Strakonice, o 
velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2, uzavřít Smlouvu o nájmu bytu na užívání b.j. č. 008 v domě č.p. 206 
ul. Stavbařů, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2, s manželi Zdeňkou a Matějem Kišovými, 
Strakonice, a to z důvodu tíživé životní situace žadatelů. 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 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 musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy na účet 
vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0020600809, spravovaný TS Strakonice, s.r.o.  
VI. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
13) Paní Hana Řezáčová, Strakonice – žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 2642/2016 (60/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 021 v domě č.p. 
1237, ul. Mládežnická, Strakonice, o velikosti 3+1 a výměře 76,35 m2 s paní Hanou Řezáčovou, 
Strakonice, a to ke dni 30.11.2016. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
14) Paní Irena Rambousková, Strakonice – žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 2643/2016 (60/1) 
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. 
406, ul. Nádražní, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 23,85 m2 s paní Irenou Rambouskovou, 
Strakonice, a to ke dni 30.11.2016. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
15) Vydání závazného stanoviska – doplatek na bydlení 
Usnesení č. 2644/2016 (60/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vydáním kladného závazného stanoviska dle ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v 
hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti Úřadu práce ČR, ze dne 14.9.2016, 
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14.9.2016, 15.9.2016, 15.9.2016, 26.9.2016, 4.10.2016 Krajské pobočky v Českých Budějovicích, 
kontaktního pracoviště Strakonice, týkající se žádosti o doplatek na bydlení u osob, uvedených v 
přiloženém seznamu žadatelů o doplatek na bydlení ze dne 5.10.2016.  
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem výše uvedeného souhlasného stanoviska osobám, 
uvedených v příloze tohoto usnesení. 
 
16) Uvolněná bytová jednotka č. 018 o velikosti 1+0 (32,40 m2)  v domě č.p. 87, ul. Na Ohradě,  
Strakonice II  
Usnesení č. 2645/2016 (60/1) 
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. Souhlasí 
se stanovením zálohy na koupi bytu ve výši 10.000,- Kč, při prodeji výše uvedené bytové jednotky č. 
018, v domě č.p. 87 ul. Na Ohradě, Strakonice II, o velikosti 1+0 a výměře 32,40m2. 
Žadatelé poukážou předmětnou částku na účet města Strakonice, nejpozději do data podání nabídek na 
odkoupení bytu. V případě, že nebude stanovená finanční částka v daném termínu uhrazena, nebude 
žádost zařazena k dalšímu projednání v příslušných orgánech města Strakonice. Žadateli, jehož 
nabídka bude nejvyšší, nebude tato záloha vrácena, v případě, že od koupě předmětné bytové jednotky 
odstoupí. Záloha bude použita na úhradu nákladů spojených se zmařením nabídkového řízení. 
Ostatním žadatelům bude záloha vrácena.  
III. Ukládá  
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
17) Paní Marie Hovorková, Mladějovice, 386 01 Strakonice - stanovisko k nájemní smlouvě  
Usnesení č. 2646/2016 (60/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zněním nájemní smlouvy mezi paní Marií Hovorkovou a městem Strakonice v souladu s usnesením 
RM č 2152/2016 ze dne 25.5.2016, jejímž předmětem je  pronájem  části pozemku p.č. 323/3 v k.ú. 
Hajská o výměře 84 m2, zastavěné místní komunikací,  za cenu 1 680,-Kč ročně na dobu neurčitou s 3 
- měsíční výpovědní lhůtou (usn. č.  1903/2016 ze dne 30.3.2016). Tato nájemní smlouva bude 
obsahovat následující ustanovení: 
„ Smluvní strany se dohodly, že toto nájemné se bude v průběhu doby nájmu v závislosti na možném 
pohybu cen souvisejícím s mírou inflace měnit. Případná změna výše nájemného pro rok 2016 a 
následující roky nájmu se upraví tak, že nájemné bude zvýšeno (případně sníženo) o výši inflace 
(deflace) v ČR, a to za předchozí rok. Doúčtování změněného nájemného bude provedeno v prvním 
čtvrtletí následujícího roku. Takto zvýšené nájemné potom platí pro celý následující rok nájmu. 
Pro účely této smlouvy se mírou inflace rozumí procentní přírůstek indexu spotřebitelských cen 
vyhlašovaný ČSÚ. “ 
 
18) Pan Václav Janus, 386 01 Strakonice - žádost o souhlas s umístěním chodníku před č.p. 15 
v ulici Virtova, na pozemku p.č. dle KN 599 v k.ú. Střela  
Usnesení č. 2647/2016 (60/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním chodníku před č.p. 15 v ulici Virtova, na pozemku ve vlastnictví města Strakonice p.č. dle 
KN 599 v k.ú. Střela. 
Vlastníkem objektu č.p. 15 na pozemku p.č. dle KN st. 44 v k.ú. Střela je Václav Janus. 
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Jako důvod žádosti p. Janus uvádí, že před budovou č.p. 15 na vlastní náklady provedl zpevnění 
chodníku (zámková dlažba) na p.č. dle KN 599 v k.ú. Střela z důvodu zatékání a častého podmáčení 
budovy. 

 
19) 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. 2648/2016 (60/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě  č. 07-376 ze dne 30.7.2007 uzavřené mezi městem 
Strakonice a spol. HRDLIČKA OILS s.r.o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice, jehož 
předmětem bude 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.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
20) Žádost Muzea středního Pootaví Strakonice 
Usnesení č. 2649/2016 (60/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2015-344 uzavřené dne 1.10.2015 
mezi městem Strakonice a Muzeem středního Pootaví Strakonice, jehož předmětem bude změna doby 
nájmu a to tím způsobem, že ve smlouvě stanovená doba nájmu neurčitá bude změněna na dobu 
určitou 10 let, počítanou od 1.10.2016. V případě, že nájemce do 31.12.2017 nezíská dotaci na 
revitalizaci pronajatých prostorů, bude doba nájmu změněna opět na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce.  
 
21) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě – p. Václav Pilc, Písek 
Usnesení č. 2650/2016 (60/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2012-178 uzavřené mezi městem Strakonice a panem 
Václavem Pilcem, Písek, jehož předmětem bude vyjmutí záloh na služby spojené s nájmem dle 
uzavřené nájemní smlouvy a stanovení paušálních částek na služby spojené s nájmem, které bude 
nájemce hradit, a sice v následující výši: 
- dodávka tepla – 250,- Kč/měsíčně 
- el. energie – 200,- Kč/měsíčně 
- vodné, stočné – 200,- Kč/měsíčně  
- úklid – 200,- Kč/měsíčně. 
V dodatku bude dále zapracován závazek nájemce: zajistit, aby prodávané točené pivo bylo výhradně 
strakonické. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
22) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě – Ing. Bc. Barbora Krejčová, Strakonice 
Usnesení č. 2651/2016 (60/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2016-00399  uzavřené mezi městem Strakonice a Ing. Bc. 
Barborou Krejčovou, Strakonice dne 29.7.2016, jehož předmětem bude snížení zálohy na služby, 
konkrétně zálohy na el. energii, a to na částku 1.000,-Kč/čtvrtletně, s účinností od 1.11.2016.   
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
23) Vyhlášení záměru na pronájem garážových stání 
Usnesení č. 2652/2016 (60/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem níže uvedených garážových stání v bytových domech Leknínová 
1391 a Leknínová 1392 ve Strakonicích:  
Leknínová 1391 – garážová stání č. 1, 2, 4, 9, 10,  11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22,  24, 25  
Leknínová 1392 – garážová stání č.  2, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 20,   
s tím, že min. výše nájemného je stanovena na 300,- Kč/měsíc za jedno garážové stání + DPH.  

 
24) Paní Věra Landsingerová, Strakonice – žádost o  smlouvu o nájmu bytu 
Usnesení č. 2653/2016 (60/1) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 05 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová, 
Strakonice o velikosti 2+kk a výměře 68,10 m2, s paní Věrou Landsingerovou, Strakonice, přičemž 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení vždy o další 1 měsíc 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 
3.917,- Kč.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, která činí 11.751,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy na účet 
vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0139200504, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 
 
25) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. č.12179649 pro odběrné místo  
,,Zásuvkový rozvaděč pro kulturní akce na II. hradním nádvoří“   
Usnesení č. 2654/2016 (60/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podepsáním smlouvy o připojení č. 12179649 s  E.ON Distribuce a.s., pro odběrné místo           ,, 
Zásuvkový rozvaděč pro kulturní akce na II. hradním nádvoří“   
II. Souhlasí 
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením, a to ve výši 40.000 ,- Kč s DPH .  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
26) Žádost pana Karla Krejčíka,  Strakonice 
Usnesení č. 2655/2016 (60/1) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení RM č. 2595/2016 ze dne 21.9.2016 
II. Souhlasí  
s oddělením NP v přízemí OD Maják, Velké nám. 141 ve Strakonicích, jedná se o NP v přízemí 
objektu vlevo od vstupu do objektu o výměře 58 m2, jejichž nájemcem je na základě nájemní smlouvy 
č. 2016-00404 uzavřené dne 29.7.2016 pan Karel Krejčík, Strakonice, s tím, že prostory budou 
odděleny od společné chodby následujícím způsobem: 
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rolety budou standardní výšky 225 cm, šířka bude upravena dle šířky uzavíratelného prostoru, materiál 
bude hliník v barvě stříbrná RAL 9006, rolety nebudou kotveny do podlahy, budou osazeny nahoře do 
příčky, do stěn a do středového sloupku, který bude buď originál sloupek mezi roletami, nebo úzká 
příčka ze sádrokartonu, prostor nad roletami bude ze sádrokartonové příčky s větracím prostorem nad 
roletami dle potřeby hygieny. Výše uvedené oddělení pronajatých prostorů od společné chodby bude 
provedeno na náklady nájemce. Tyto úpravy zůstanou po skončení nájmu ve vlastnictví nájemce, který 
si může rolety demontovat,  zároveň však zajistí na své náklady uvedení prostorů po demontáži rolet 
do původního stavu. Tento souhlas nenahrazuje souhlas Stavebního úřadu MÚ Strakonice. 
 
27) Žádost o pronájem NP – p. Karel Krejčík, Strakonice 
Usnesení č. 2656/2016 (60/1) 
Rada města po projednání 
I. Trvá  
na usnesení Rady města Strakonice č. 2583/2016 ze dne 21.9.2016. 
 
1) Pan Ondřej Lucák, paní Irena Unkovič, Jesenice 252 42 – žádost o prodej pozemku – 
vyhlášení záměru 
Usnesení č. 2657/2016 (61/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1327/1 v k.ú. Strakonice o výměře           
cca 25 m2 za účelem rekonstrukce stávajícího schodiště a vybudování nového, vzhledem k tomu, že 
jejím prodejem by došlo ke znehodnocení daného území (projektová dokumentace „Rekonstrukce 
ulice Kochana z Prachové, Strakonice)  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele o prodej části pozemku p.č. 1327/1 v k.ú. Strakonice z evidence o 
prodej pozemku. 
 
2) Pan František Podlešák, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 2658/2016 (61/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1269/133 o výměře 399 m2 , vzhledem k tomu, 
že se v blízkosti pozemku nachází přečerpávací stanice odpadních vod a jedná se o rezervní pozemek 
v majetku města Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazení žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. 1269/133 v k.ú. Dražejov u Strakonic.  
 
3) Pan Radek Vondrášek,  Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 2659/2016 (61/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 847 v k.ú. Nové Strakonice o výměře     
cca 100 m2, vzhledem k tomu, že pozemek je územním plánem určen pro funkční využití „plochy 
smíšené obytné – bydlení a občanské vybavení“, to znamená, že se jedná o lokalitu, která je určena 
k dostavbě vícepodlažním objektem.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele o prodej pozemku p.č. 847 v k.ú. Nové Strakonice z evidence o prodej pozemku.  
 
4) Pan Jiří Kaša, Strakonice a paní Lada Kašová, Horažďovice – žádost o prodej pozemku – 
vyhlášení záměru 
Usnesení č. 2660/2016 (61/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
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souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 320/1 o výměře cca 100 m2, vzhledem 
k tomu, že pozemek je určen pro funkční využití „plochy veřejných prostranství“ (např. umístění 
kontejnerů).  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele  o prodej části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice z evidence o 
prodej pozemku.  
III. Pov ěřuje 
majetkový odbor jednat s žadateli o možnosti výpůjčky předmětného pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední 
Ptákovice.  
 
5) Pan Vladislav Pivrnec, Prachatice – nabídka podílu o velikosti  9/96 ke stavbě bez č.p. a č.e. 
na  pozemku p.č. st. 38/2 o výměře 486 m2 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 2661/2016 (61/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s výkupem podílu o velikosti 9/96 ke stavbě bez č.p. a č.e. na pozemku p.č. st. 38/2 v k.ú. 
Strakonice od spoluvlastníka p. Vladislava Pivrnce, a to vzhledem k tomu, že předmětná stavba 
neexistuje. 
RM po projednání 
II. Pověřuje 
majetkový odbor jednat s vlastníky stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č.st. 38/2 v k.ú. Strakonice o 
bezúplatném převodu této stavby.  
 
6) Pan Václav Hercík, 386 01 Strakonice -  žádost o stanovisko k uplatnění předkupního práva 
k pozemku p.č. 44/64 o výměře 146 m2 v k.ú. Nové Strakonice 
Usnesení č. 2662/2016 (61/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s nevyužitím nabídky  prodeje pozemku p.č. 44/64 o výměře 146 m2 v k.ú. Nové Strakonice 
od  vlastníka tohoto pozemku p. Václava Hercíka z titulu předkupního práva, zřízeného podle § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
 
7) Paní Kateřina Píchová, 386 01 Strakonice -  žádost o stanovisko k uplatnění předkupního 
práva k pozemku p.č. 33/17 o výměře 128 m2, k podílu o velikosti 1/8 k pozemku p.č. 33/63 o 
výměře 87 m2 a podílu o velikosti 1/9 k pozemku p.č. 33/64 o výměře 130 m2, vše v k.ú. Nové 
Strakonice 
Usnesení č. 2663/2016 (61/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s nevyužitím nabídky prodeje pozemků p.č. 33/17 o výměře 128 m2, podílu o velikosti 1/8 k 
pozemku p.č. 33/63 o výměře 87 m2 a podílu o velikosti 1/9 k pozemku p.č. 33/64 o výměře 130 m2, 
vše v k.ú. Nové Strakonice od vlastníka tohoto pozemku paní Kateřiny Píchové z titulu předkupního 
práva, zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v 
platném znění. 
 
8) Pan David Zeman, Buzice, p. Martin Zeman, Strakonice  - výkup pozemků p.č. 1371/26 a p.č. 
1371/28, vše v k.ú. Strakonice, vyjádření ke kupní ceně  
Usnesení č. 2664/2016 (61/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
Revokovat usnesení č. 366/ZM/2016 ze dne 22.6.2016, jehož předmětem je výkup pozemků p.č. 
1371/26 o výměře 6 m2 a p.č. 1371/28 o výměře 9 m2, vše v k.ú. Strakonice za celkovou kupní cenu 
7.000,-Kč včetně DPH. 
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II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s  výkupem  pozemků  p.č. 1371/26  o  výměře  6 m2 a p.č. 1371/28 o výměře 9 m2, vše 
v k.ú. Strakonice za cenu 1.300,-Kč/m2 včetně DPH, tj. za celkovou kupní cenu  20.800,-Kč včetně 
DPH.  
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
9) Výkup pozemků v areálu „Letiště“  
Usnesení č. 2665/2016 (61/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemků p.č. 312 o výměře 6839 m2 v k.ú. Mutěnice u Strakonic a p.č. 67/1 o 
výměře 25 m2 v k.ú. Nové Strakonice vzhledem k tomu, že pozemky nezasahují do vzletové a 
přistávající dráhy letiště. 
II. Doporu čuje ZM 
revokovat usnesení zastupitelstva města č. 903/ZM/2006 ze dne 26.4.2006 a č. 200/ZM/2007 ze dne 
26.9.2007, týkající se výkupu pozemků v areálu „Letiště“. 
 
10) Manželé Miroslav a Jaroslava Zíkovi, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru 
Usnesení č. 2666/2016 (61/1a) 
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
majetkový odbor jednáním s vlastníky nemovitostí, jež sousedí s pozemky v majetku města Strakonice   
p.č  767/14, p.č. 767/15 a p.č. 765/1  v k.ú. Strakonice, o možnosti odkoupení částí těchto pozemků.   
 
1) Pan Václav Bláhovec, Vlkonice, Vacov – žádost o prodloužení nájmu 
Usnesení č. 2667/2016 (61/1b) 
Rada města po projednání 
I. Trvá 
na usnesení Rady města Strakonice  číslo 2456/2016 ze dne 17. srpna 2016, týkající se neprodloužení 
nájemní smlouvy číslo 2013 - 417 a nájemní smlouvy číslo 2014 - 266, uzavřené s panem Václavem 
Bláhovcem, Vlkonice, Vacov, to znamená, že již nedojde k automatickému obnovení nájmu u výše 
uvedených smluv a dojde k jejich ukončení.  
To je nájemní smlouva číslo 2013-417 bude ukončena k 13. říjnu 2016 a  nájemní smlouva číslo 2014-
266 bude ukončena k 19. říjnu 2016.  
 
2) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030033767/001 
v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Dražejov – vodojem -kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 149, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2668/2016 (61/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030033767/001, kterou se 
smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni  pro uložení energetického zařízení do 
pozemků v majetku města Strakonice p.č. 1306 a p.č. st.104 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti 
s projektovou přípravou stavby: „Dražejov – vodojem - kNN“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
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3) Nájemní smlouva k pozemku parc.č. 1066/112 v kat. území Strakonice – dodatek 
Usnesení č. 2669/2016 (61/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 99-051 ze dne 11.8.1997 se společností Billa Reality spol. 
s r.o., IČ 41603575, se sídlem Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, jehož předmětem bude zúžení 
předmětu nájmu, tak že nově bude předmětem nájmu pozemek parc. č. st. 3891 a část pozemku parc.č 
1066/112 - plocha před zadním vjezdem do budovy prodejny Billy (viz grafická příloha). 
II. Pověřuje   
starostu podpisem předmětného dodatku ke smlouvě. 
 
2. Strakonická televize 

• Souhlas se zasláním žádosti na prodloužení licence k provozování televizního vysílání a 
to na dobu 12 let za správní poplatek 50.000 Kč pro Strakonickou televizi, s.r.o. 

Usnesení č. 2670/2016 (61/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zasláním žádosti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání na prodloužení licence k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systému z důvodu ukončení platnosti původní licence 
k 15. 11. 2016. Prodloužení licence je na dobu 12 let, nová platnost licence 16. 11. 2016- 15. 11. 2028. 
Správní poplatek za přijetí žádosti o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování televizního 
vysílání podle položky 67 sazebníku správních poplatků (příloha zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) je ve výši 50 000 Kč (v případě místního televizního 
vysílání).   
 
3. Odbor rozvoje 

• Zápis z 5. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 15. 9. 2016 
Usnesení č. 2671/2016 (61/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 5. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 15. 9. 2016. 
II. Odvolává  
p. Janu Kopencovou z funkce člena Komise pro rozvoj osad 
III. Jmenuje  
p. Martina Řehku členem Komise pro rozvoj osad 
 

• Projekty zateplení veřejných budov 
Usnesení č. 2672/2016 (61/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přípravou realizace zateplení stěn i střechy a výměny oken včetně regulace otopné soustavy budovy 
kulturního domu čp. 831 v Mírové ulici na pozemku č.st. 1015/1 v k.ú. Strakonice. 
II. Ukládá 
odboru majetkovému připravit výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na zateplení 
stěn i střechy a výměny oken včetně regulace otopné soustavy budovy kulturního domu čp. 831 
v Mírové ulici na pozemku č.st. 1015/1 v k.ú. Strakonice 
. 

• Projekt „Strakonice – cyklostezka“ – schválení realizace a zajištění finančního krytí 
projektu z rozpočtu města Strakonice 

Usnesení č. 2673/2016 (61/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s realizací projektu a podáním žádosti o přidělení příspěvku, v rámci programu SFDI zaměřeného na 
výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2017, a to na projekt „Strakonice – Páteřní cyklostezka 
– 2. etapa – etapa od mostu Ellerova po most J. Palacha – levý břeh řeky Otavy“ 
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II. Souhlasí 
v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků v potřebné 
výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2017 na spolufinancování realizace projektu „Strakonice – 
Páteřní cyklostezka – 2. etapa – etapa od mostu Ellerova po most J. Palacha – levý břeh řeky Otavy“ 
III. Souhlasí 
s realizací projektu a podáním žádosti o přidělení příspěvku, v rámci programu SFDI zaměřeného na 
výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2017, a to na projekt „Strakonice – cyklostezka 
Prácheňská“ 
IV. Souhlasí 
v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků v potřebné 
výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2017 na spolufinancování realizace projektu „Strakonice – 
cyklostezka Prácheňská“ 
V. Ukládá 
odboru majetkovému zadat aktualizaci projektových dokumentací. 
 

• Přehled možných projektů základních škol do výzvy č. 47 IROP INFRASTRUKTURA 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) 

Usnesení č. 2674/2016 (61/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s realizací projektu a podáním žádosti o přidělení příspěvku v rámci výzvy č. 47 IROP  Infrastruktura 
základních škol (SVL) na projekt s pracovním názvem „Společný projekt pro školy: ZŠ Krále Jiřího z 
Poděbrad, ZŠ F. L. Čelakovského a ZŠ Povážská“. 
II. Souhlasí 
v případě získání grantu z výše uvedené výzvy č. 47 IROP s vyčleněním finančních prostředků 
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na roky 2017 a 2018 na předfinancování 
a spolufinancování realizace projektu „Společný projekt pro školy: ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad, ZŠ F. 
L. Čelakovského a ZŠ Povážská“. 
III. Souhlasí 
s přípravou projektu půdní vestavby a rekonstrukce střechy ZŠ Dukelská ve Strakonicích 
IV. Ukládá 
odboru majetkovému připravit výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro projekt 
půdní vestavby a rekonstrukce střechy ZŠ Dukelská 
V. Ukládá 
odboru rozvoje předložit projekt půdní vestavby a rekonstrukce střechy ZŠ Dukelská k projednání RM 
po zpracování příslušné projektové dokumentace a zpřesnění rozpočtu projektu 
 
4. Odbor školství a CR 

• Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice – žádost o schválení čerpání investičního 
fondu 

Usnesení č. 2675/2016 (61/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s čerpáním investičního fondu Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice v maximální výši 
59.900 Kč včetně DPH na pořízení nového kopírovacího stroje Canon iR 4235i.  
 

• Odvolání stávajícího a jmenování nového člena Komise školství  
Usnesení č. 2676/2016 (61/4) 
Rada města po projednání 
I. Odvolává 
člena Komise školství Mgr. Jaroslavu Cháberovou z důvodu ukončení výkonu práce na pracovním 
místě ředitele ZŠ Povážská Strakonice. 
II. Jmenuje 
Mgr. Tomáše Linharta členem Komise školství. 
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• Zápis z jednání projektu Otavská plavba 
Usnesení č. 2677/2016 (61/4) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
zápis z jednání projektu Otavská plavba ze dne 13. 9. 2016. 
 

• Dohoda o zvláštním užívání hradní věže Rumpál 
Usnesení č. 2678/2016 (61/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o zvláštním užívání hradní věže Rumpál s Muzeem středního Pootaví Strakonice 
při akci novoroční ohňostroj, která se bude konat dne 1. ledna 2017. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dohody v předloženém znění. 
 

• Smlouva o provedení novoročního ohňostroje 
Usnesení č. 2679/2016 (61/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o provedení ohňostroje s panem Milanem Skálou, Dobřanovská 522, 387 01 
Volyně, IČO: 62517350 na realizaci novoročního ohňostroje o délce 15 minut dne  
1. 1. 2017 za smluvní cenu 150 000 Kč včetně DPH.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 

• Zápis z 15. jednání komise pro sport ze dne 26. 9. 2016 
Usnesení č. 2680/2016 (61/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 15. jednání komise pro sport ze dne 26. 9. 2016. 
 
5. Finanční odbor 

• Rozpočtová opatření č. 110 – 112 
Usnesení č. 2681/2016 (61/5) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 110  ve výši  614 000,- Kč 
Dotace ze státního rozpočtu na úhradu výdajů souvisejících  s konáním voleb do 1/3 Senátu 
Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů, vyhlášených na 7. a 8. října 2016. 
RO  č. 111  ve výši  101 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Rekonstrukce sociálního zařízení 
MŠ Školní – I. etapa“, kde dojde k úspoře finančních prostředků, na položku opravy budov 
mateřských a základních škol v majetku města, a to zejména na opravu ústředního vytápění v ZŠ 
Dukelská, opravu vzduchotechniky a střech pergol MŠ Šumavská a další opravy. 
 (v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skutečnost 
k 5.10. 

předpoklad 
čerpání 

Opravy budov MŠ a ZŠ   800,0 101,0 901,0 671,0 901,0 
    MŠ Školní-soc.zařízení 1 400,0 -101,0 1 299,0 1 247,0 1 299,0 
         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  
Výdaje                  777 3111,3113 5xxx 101,0   
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Výdaje   775 3111 6121 -101,0   
II. Doporu čuje ZM schválit 
RO  č. 112  ve výši  3 500 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu na položce daň z přidané hodnoty, kterou město platí finančnímu úřadu. 
K navýšení dochází z důvodu neuskutečněných plánovaných akcí s nárokem na odpočet daně v roce 
2016 (zejména údržba, opravy a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury, kanalizační sběrač 
Máj). Rozpočtové opatření bude kryto daňovými příjmy ze sdílených daní. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 5.10. 

předpoklad 
čerpání 

Platba DPH finančnímu úřadu   8 250,0 3 500,0 11 750,0 8 050,7 11 750,0 
    Sdílené daně 223 500,0 3 500,0 227 000,0 185 051,3 240 000,0 
         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  
Výdaje                   6399 5362 3 500,0   
Příjmy   xxx  1xxx 3 500,0   
 

• Prodej piva v době konání strakonické pouti 
Usnesení č. 2682/2016 (61/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informace k prodeji piva v době konání strakonické pouti. 
 

• Darovací smlouva 
Usnesení č. 2683/2016 (61/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením darovací smlouvy mezi Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4, 
IČ 49240901, jako dárcem a městem Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice, IČ 00251810, jako 
obdarovaným, jejímž předmětem je finanční dar ve výši 30 000,- Kč, který bude poskytnut na výplatu 
žákovských prospěchových stipendií v ZŠ zřizovaných městem Strakonice v roce 2017. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 

 
6. MěÚSS 

• Darovací smlouva o věcném daru 
Usnesení č. 2684/2016 (61/6) 
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, Lidická 189, 386 01  Strakonice 
od Ing. Zdeňka Kadlece 
Luční 384, 387 11  Katovice 
IČ: 482 22 909 
DIČ: CZ5604110743  

věcný dar v celkové hodnotě 16 000,- Kč 
• dřevo na pergolu + opláštění 
� 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 2 500,- Kč 
• tiskárna LASERJeT 100 color MFP M 175a 
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II. Ukládá  
MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace.  

 
7. ŽP 

• VŘ „Rozšíření sběrného systému města Strakonice“- oprava tiskové chyby 
Usnesení č. 2685/2016 (61/8) 
Rada města po projednání 
Rozhodla, 
že usnesení č. 2620/2016 ze dne 21.9.2016 po opravě tiskové chyby spočívající v nesprávně uvedeném 
smluvním typu zní správně takto: 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
stanovisko vítězného uchazeče společnosti AB plus CZ s.r.o., Za Elektrárnou 419/1b, 170 00 Praha 7, 
o neposkytnutí součinnosti k uzavření kupní smlouvy na realizaci dodávky:   „Rozšíření sběrného 
systému města Strakonice“ z důvodu zrušení kontraktu se stávajícím dodavatelem společnosti AB plus 
CZ s.r.o., a znemožnění dodržení stanovených lhůt a nabídkových cen uvedených v podané nabídce.  
II. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy s uchazečem společností PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., Raisova 
769/9, 400 03 Ústí nad Labem, jakožto uchazečem umístěným na druhém místě v rámci výběrového 
řízení na realizaci dodávky: „Rozšíření sběrného systému města Strakonice“. Celková cena dodávky 
činí 2 726 400,- Kč bez DPH, tzn. 3 298 944,- Kč včetně DPH. 
III. Ukládá 
odboru životního prostředí připravit výzvu pro uchazeče druhého v pořadí k uzavření kupní smlouvy 
na realizaci dodávky: „Rozšíření sběrného systému města Strakonice“. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné kupní smlouvy. 
 
8. Odvolání stávajícího člena a jmenování nového člena Komise dopravy 
Usnesení č. 2686/2016  
Rada města po projednání 
I. Odvolává 
pplk. Mgr. Ing. Hanu Baštovou z funkce člena Komise dopravy na její žádost z důvodu změny místa 
služebního  působiště 
II. Jmenuje 
por. Bc. Lenku Dvořákovou členkou Komise dopravy. 
 
9. Žádost o přehodnocení organizačních změn 
Usnesení č. 2687/2016  
Rada města po projednání 
I. Trvá 
na svém usnesení č. 2482/2016 ze dne 31.8.2016. 

             
10. Muzeum středního Pootaví (MSP) – žádost o bezplatnou výpůjčku prostor hradního nádvoří 
a Jedárny v době konání Advetních trhů pod Rumpálem 
Usnesení č. 2688/2016  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezplatnou výpůjčkou  prostor strakonického hradu (I.,II.III. nádvoří) v době konání XX. ročníku 
Adventních trhů pod  Rumpálem, které se budou konat ve dnech 2.12. – 4.12.2016 MSP . 
II. Nesouhlasí 
s výpůjčkou prostor Jedárny dne 3.12.2016  MSP z důvodu špatného technického stavu těchto prostor.            
 
Mgr. Břetislav Hrdlička       p. Milan Jungvirt    
        starosta           místostarosta    
  


