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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  64. jednání Rady města Strakonice 

konaného 16. listopadu 2016 v malé zasedací místnosti 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

RM: p. Štrébl, Ing. Oberfalcer,  p. Christelbauer, Ing. Moučka 
                        Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 
 
Omluveni:  pí Vlasáková - člen 

p. Stroner – tajemník 
Program:  
1. Odbor školství a CR 

• Smlouva o výrobě a zajištění vysílání městského televizního programu „Strakonická 
televize“ 

       Usnesení č. 2737/2016 
2. Majetkové záležitosti 
           Usnesení č. 2738/2016 – č. 2794/2016 
3. Odbor rozvoje         

• Zápis z 6. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 19. 10. 2016 
  Usnesení č. 2795/2016 

• Zápis z 13. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 18. 10. 2016 
        Usnesení č. 2796/2016 

• Závěrečná zpráva o realizaci IPRM Strakonice 
        Usnesení č. 2797/2016 

4. Odbor školství a CR 
• Veřejné provozování hudebních děl – Sportovní hry seniorů 6. 9. 2016 

       Usnesení č. 2798/2016 
• Veřejné provozování hudebních děl – Slavnostní zahájení adventu 27. 11. 2016 

       Usnesení č. 2799/2016 
• Zápis ze 14. jednání Rady seniorů města Strakonice ze dne 11. 10. 2016 a zápis z 15. 

jednání Rady seniorů Strakonice ze dne 1. 11. 2016 
       Usnesení č. 2800/2016 

• Zápis z 18. jednání komise pro kulturu ze dne 20. 10. 2016 
       Usnesení č. 2801/2016 

• Zápis z 16. jednání komise pro sport ze dne 24. 10. 2016 
        Usnesení č. 2802/2016 

5. Finanční odbor           
• Rozpočtová opatření č. 120 – 124 

       Usnesení č. 2803/2016 
• Stánkový prodej o Václavské pouti ve Strakonicích 

       Usnesení č. 2804/2016 
6. Sociální odbor 

• Převzetí majetku nepatrné hodnoty 
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       Usnesení č. 2805/2016 
7. Odbor dopravy         

• Zápis z 13. jednání dopravní komise Města Strakonice dne 27.9.2016 
       Usnesení č. 2806/2016 

• Projektová dokumentace řešící zvýraznění přechodu pro chodce v křižovatce ulic 
Chelčického a Zvolenská 

       Usnesení č. 2807/2016 
• Projektová dokumentace řešící rekonstrukci Beranova Dvora 

       Usnesení č. 2808/2016 
8. TS             

• Bytové záležitosti 
       Usnesení č. 2809/2016 

9. Tajemník         
• Klub důchodců ČZ a.s. – prodloužení dohody o bezplatném užívání klubovny č. 55 

v MěDK Strakonice pro rok 2017 
       Usnesení č. 2810/2016 

 
 
64. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta p. M. Jungvirt v 15:00 hodin v malé 
zasedací místnost MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání.  
 
1. Odbor školství a CR 

• Smlouva o výrobě a zajištění vysílání městského televizního programu 
„Strakonická televize“ 

Usnesení č. 2737/2016 (64/3a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
uzavřít smlouvu o výrobě a zajištění vysílání městského televizního programu „Strakonická 
televize“ v předloženém znění se společností Strakonická televize, s.r.o., se sídlem 
Strakonice, Mírová 831, IČ 26076357, přičemž smlouva bude s ohledem na dobu platnosti 
příslušné licence k provozování televizního vysílání uzavřena na dobu určitou od 17. 11. 2016 
do 17. 11. 2028 za cenu 133.000 Kč vč. DPH měsíčně (za celé první období od 17. 11. 2016 
do 31. 12. 2016 bude sjednána celková cena 133.000 Kč vč. DPH) se splatností vystavených 
faktur 14 dnů. Předmět plnění bude zcela respektovat podmínky rozhodnutí Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání o udělení příslušné licence. 
Smlouva o výrobě a zajištění vysílání městského televizního programu „Strakonická televize“ 
bude uzavřena v souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 
II. Pověřuje            
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy o výrobě a zajištění vysílání městského 
televizního programu „Strakonická televize“ 
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2. Majetkové záležitosti 
 
1) Ukončení nájemní smlouvy výpovědí – část pozemku p.č. 679/3 v k.ú. Nové Strakonice  
Pan Josef Staněk, Strakonice  
Usnesení č. 2738/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy číslo 01-028 uzavřené dne 9. února 2001 mezi městem 
Strakonice a panem Josefem Staňkem, Strakonice a to výpovědí, z důvodu plánované stavby 
„Polyfunkčního objektu Na Ohradě ve Strakonicích“.  Výpovědní lhůta počíná běžet prvého 
dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné výpovědi.  
 
2) Žádost o uzavření smlouvy č.: PI-014330040799/001 o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu v souvislosti se stavbou: „Strakonice – Alše – garáže - kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6  370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Ingera Písek s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek  
Usnesení č. 2739/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č. PI-014330040799/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu pro uložení energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 
441/47 a p.č. KN 1371/54 vše v  k.ú. Strakonice, v souvislosti se stavbou: „Strakonice – Alše 
- garáže - kNN“, za částku 10.000,- Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Žádost o uzavření smlouvy č.: PI-014330040231/001 o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu v souvislosti se stavbou: „Strakonice – zahrádky u Blaťáku - kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6  370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Ingera Písek s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek  
Usnesení č. 2740/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č. PI-014330040231/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu pro uložení energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 
33/2, p.č. KN 40 a p.č. KN 475/3 vše v  k.ú. Nové Strakonice, v souvislosti se stavbou: 
„Strakonice – zahrádky u Blaťáku - kNN“, za částku 10.000,- Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Žádost o uzavření smlouvy č.: PI-014330040800/001 o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu v souvislosti se stavbou: „Strakonice – Tržní – garáž - kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6  370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Ingera Písek s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek  
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Usnesení č. 2741/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č. PI-014330040800/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu pro uložení energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 
118/3 a p.č. KN 1314/1 vše v  k.ú. Strakonice, v souvislosti se stavbou: „Strakonice – Tržní - 
garáž - kNN“, za částku 10.000,- Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Paní Petra Kunová, Strakonice – žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 2742/2016 (64/1) 
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. 364, ul. Havlíčkova, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 61,50 m2 s paní Petrou 
Kunovou, Strakonice, a to ke dni 31.12.2016. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
6) Paní Věra Landsingerová, Strakonice – žádost o umožnění splátkového kalendáře na 
zbylou část kauce 
Usnesení č. 2743/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 2653/2016 ze dne 12.10.2016 
II. 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 bude složena na účet vedený městem Strakonice, 
č.ú. 111471921/0300, v.s. 0139200504, spravovaný TS Strakonice, s.r.o., a to následujícím 
způsobem: První část jistoty ve výši 6.000,- Kč bude složena před podpisem nájemní 
smlouvy, další část pak bude hrazena v měsíčních splátkách, a to následovně: 1. splátka ve 
výši 2.000,- Kč, splatnost nejpozději do 25.11.2016, 2. splátka ve výši 2.000,- Kč, splatnost 
nejpozději do 25.12.2016, 3. splátka ve výši 1.751,- Kč, splatnost nejpozději 25.1.2017. Bude 
se jednat o 3 splátky.  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
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7) Paní Vladislava Bečvářová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu  – 
oprava usnesení č. 2690/2016, bod XXXIII.  
Usnesení č. 2744/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Opravuje 
usnesení RM č. 2690/2016 XXXIII. ze dne 26.10.2016 následovně:  Souhlasí s uzavřením 
dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 023 o velikosti 2+kk a 
výměře 63,50 m2 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová pro paní Vladislavou Bečvářovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.10.2018. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen do 31.10.2016. V případě, že paní 
Vladislava Bečvářová, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 31.10.2016, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
 
8) Seznam uchazečů o přidělení bytové jednotky, u kterých bylo provedeno šetření 
Usnesení č. 2745/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o provedených šetření u žadatelů o nájem bytu. 
 
9) Paní Jolana Lukešová, Strakonice – stížnost na rodinu Novákových 
Usnesení č. 2746/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
stížnost paní Jolany Lukešové, Strakonice, týkající se chování rodiny Novákových.  
 
10) Paní Alena Černá, Nové Kestřany – žádost o nový podnájem bytu 
Usnesení č. 2747/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souladu s ust. § 2275 oz., s podnájmem b.j. č. 010 v domě č.p. 400, ul. Nádražní ve 
Strakonicích, nájemce Alena Černá,  pro paní Veroniku Bělovou + 1 osoba, Strakonice, a to 
na dobu určitou od 1.12.2016 do 30.11.2017 s tím, že souhlas s podnájmem skončí uplynutím 
této doby. Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní byt ani podnájem.   
 
11) Pan Miroslav Sivák, Strakonice – žádost o souhlas s přijetím další osoby do bytu 
Usnesení č. 2748/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s přihlášením další osoby na služby spojené s užíváním bytu bytu č. 012 v domě č.p. 47 Velké 
náměstí, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 65,37 m2,  jehož nájemcem je p. Miroslav 
Sivák, Strakonice. Jedná se o slečnu Soňu Murgošovou, Strakonice.  
 
12) Přidělování bytů do nájmu v souvislosti s trvalým bydlištěm žadatelů 
Usnesení č. 2749/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s tím, aby bylo při přidělování bytů do nájmu bylo zohledňováno trvalé bydliště žadatele. 
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13) Uvolněná b.j. 1+0, č.b. 012, v domě č.p. 799, ul. Husova, Strakonice 
Usnesení č. 2750/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 012 v domě č.p. 799 ul. Husova, 
Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 33,81 m2 s paní Petronilou Hrdličkovou, Starý Dražejov, 
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 1.531,- Kč.  
II. Souhlasí  
v případě, že paní Petronila Hrdličková, Starý Dražejov, Strakonice odmítne přidělenou 
bytovou jednotku č. 012 v domě č.p. 799 ul. Husova, Strakonice, s uzavřením Smlouvy o 
nájmu bytu na užívání b.j. č. 012 v domě č.p. 799 ul. Husova, Strakonice, o velikosti 1+0 a 
výměře 33,81 m2 s paní Janou Samcovou, 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 1.531,- Kč.  
III. Souhlasí  
v případě, že paní Jana Samcová, Strakonice odmítne přidělenou bytovou jednotku č. 012 
v domě č.p. 799 ul. Husova, Strakonice, s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 
012 v domě č.p. 799 ul. Husova, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 33,81 m2 s paní 
Jaroslavou Pribolovou, Mirotice. 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 1.531,- Kč.  
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
14) Uvolněná b.j. 3+1, č.b. 001, v domě č.p. 194, ul. Lidická, Strakonice 
Usnesení č. 2751/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 001 v domě č.p. 194 ul. Lidická, 
Strakonice, o velikosti 3+1 a výměře 74,60 m2 s manželi Jindřiškou a Petrem Kůsovými, 
Strakonice. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení vždy o 
další 3 měsíce formou dodatku k  NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. 
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 4.476,- 
Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
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Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, které činí 13.428,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy 
na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0019400105, spravovaný TS 
Strakonice, s.r.o.  
II. Souhlasí  
v případě, že manželé Kůsovi odmítnou přidělenou bytovou jednotku č. 001 v domě č.p. 194 
ul. Lidická, Strakonice, s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 001 v domě č.p. 
194 ul. Lidická, Strakonice, o velikosti 3+1 a výměře 74,60 m2 s paní Kamilou Matoušovou, 
Strakonice. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení vždy o 
další 3 měsíce formou dodatku k  NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. 
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 4.476,- 
Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, které činí 13.428,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy 
na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0019400105, spravovaný TS 
Strakonice, s.r.o.  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
15) Paní Irena Balogová, Strakonice x paní Eva Grundzová, Strakonice – žádost o 
výměnu bytu  
Usnesení č. 2752/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. 001 v domě č.p. 204 ul. Stavbařů, 
Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Irenou Balogovou,  
II. Nesouhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. B11 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, 
Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 57,27 m2 s paní Evou Grundzovou, Strakonice.  
 
16) Informace k Návrhu zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení  
Usnesení č. 2753/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informace k Návrhu zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení 
 
17) Prodej dřevní hmoty odběrateli - Eva Jirsová, obchodní a lesotechnické služby 
v období září – říjen 2016 
Usnesení č. 2754/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením termínu dodání dřevní hmoty odběrateli Evě Jirsové, obchodní a 
lesotechnické služby, se sídlem J. Malého 2274, 397 01 Písek, IČ 48218031, na období září – 
prosinec 2016. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2016-00474, mezi městem Strakonice a Evou 
Jirsovou, obchodní a lesotechnické služby, se sídlem J. Malého 2274, 397 01 Písek, IČ 
48218031, týkající se změny čl. II Termín dodání: Dřevina bude dodána v období září – 
prosinec 2016.  
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III. Pov ěřuje  
starostu podpisem Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2016 - 00474.  
 
18) Výběrové řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice 
pro rok 2017 
Usnesení č. 2755/2016 (64/1) 
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, schválených 
usnesením Rady města Strakonice č. 1124/2015 ze dne 12.08.2015, na provádění těžby a 
přibližování dřeva v lesích města Strakonice, v roce 2017, za podmínek a v rozsahu uvedeném 
ve výzvě těmto zájemcům: 
           1. CHANA – DW, s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec 
               korespondenční adresa: Víska 34, 387 19 Čestice  
 2. UNILES, a.s., Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk 
 3. Ing. Luděk Saxl, Strunkovice nad Volyňkou 49, 387 11 Volyně 
 4. Wotan Forest, a.s., Rudolfovská tř. 202/88, 370 01 České Budějovice 
 5. Milan Hradecký, Novosedly 145, 387 16 
 6. Jiří Krejčí, Škůdra 43, 387 16 Strašice 
 7. Ing. Pavel Burda, Ph.D., Hajda 1455, 399 01 Milevsko 
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na provádění těžby a přibližování dřeva 
v lesích města Strakonice v roce 2017.  
III. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:  
 1. předseda Milan Jungvirt 
 2. člen Ing. Jana Narovcová 
 3. člen Ing. Anna Sekyrová  
 4. člen Ing. Roman Nejdl 
 5. člen Ing. Oldřich Švehla 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
 1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička 
 2. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
 3. náhradník Ing. Jaroslav Brůžek 
 4. náhradník Ing. Ondřej Kofroň 
 5. náhradník Ing. Jan Blahout 
IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání 
nabídky.  
 
19) Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice v roce 2017 
Usnesení č. 2756/2016 (64/1) 
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, schválených 
usnesením Rady města Strakonice č. 1124/2015 ze dne 12.08.2015, na provádění pěstebních 
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prací v lesích města Strakonice, v roce 2017, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, 
těmto zájemcům: 

1. CHANA – DW, s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec 
               korespondenční adresa: Víska 34, 387 19 Čestice  
 2. UNILES, a.s., Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk 
 3. Ing. Luděk Saxl, Strunkovice nad Volyňkou 49, 387 11 Volyně 
 4. Wotan Forest, a.s., Rudolfovská tř. 202/88, 370 01 České Budějovice 
 5. Milan Hradecký, Novosedly 145, 387 16 
 6. Jiří Krejčí, Škůdra 43, 387 16 Strašice 
 7. Ing. Pavel Burda, Ph.D., Hajda 1455, 399 01 Milevsko 
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na provádění pěstebních prací v lesích města 
Strakonice v roce 2017.  
III. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:  
 1. předseda Milan Jungvirt 
 2. člen Ing. Jana Narovcová 
 3. člen Ing. Anna Sekyrová  
 4. člen Ing. Roman Nejdl 
 5. člen Ing. Oldřich Švehla 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
 1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička 
 2. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
 3. náhradník Ing. Jaroslav Brůžek 
 4. náhradník Ing. Ondřej Kofroň 
 5. náhradník Ing. Jan Blahout 
IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání 
nabídky.  
 
20) Veřejné zakázky malého rozsahu v roce 2016 zadávaných majetkovým odborem 
Usnesení č. 2757/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložené veřejné zakázky malého rozsahu v roce 2016 zadávaných majetkovým odborem 
 
21) Paní  Kateřina Činovská, DiS.,  Volyně – žádost o pronájem gastro stánku 
Usnesení č. 2758/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájmem prodejního gastro stánku číslo 10, včetně pozemku pod markýzou, umístěného 
na části pozemku p.č.st. 308 v k.ú. Strakonice o velikosti cca 20 m2, za cenu 4.000,- Kč 
měsíčně + náklady na služby a energie  + inflace, paní Kateřině Činovské, DiS,  Volyně,  IČ: 
71974326,  za účelem provozování občerstvení, převážně s prodejem zmrzliny a rychlého 
občerstvení. 
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku číslo 10 je zahrnuto užívání společného sociálního 
zařízení a  úklidové komory, tj. stánku číslo 11 a dále náklady za spotřebu elektrické energie, 
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vody, kdy budoucí uživatel prodejního gastro stánku má právo  toto  sociální zařízení užívat, 
ale i povinnost o něj pečovat.  
Dále je v ceně nájmu za užívání prodejního stánku číslo 10 zahrnuto užívání společného 
sociálního zařízení určeného pro veřejnost a skladu, tj. stánku číslo 12 a dále náklady za 
spotřebu elektrické energie, vody, kdy budoucí uživatel prodejního gastro stánku mají právo 
toto sociální zařízení užívat, ale i o něj pečovat.  
V případě, že bude nájemní smlouva na užívání prodejního stánku na pozemku p.č. st. 308 
v k.ú. Strakonice uzavřena na dobu 12-ti měsíců, souhlasí s automatickým prodlužováním 
předmětné smlouvy, a to v případě, že budoucí nájemce bude plnit řádně povinnosti nájemce 
stanovené předmětnou smlouvou. 
Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu lze ze strany pronajímatele bez 
uvedení důvodů vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
22) Žádost Základní školy  Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice  
Usnesení č. 2759/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ  Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 
882,  386 01 Strakonice, na adrese nemovitosti Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 882, 386 01 
Strakonice, na poz. parc.č. st. 1091 v k.ú. Strakonice, která je v majetku města Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného souhlasu. 
 
23) Žádost Základní   školy  Povážská Strakonice, Nad Školou 560, Strakonice  
Usnesení č. 2760/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ  Povážská Strakonice,  Nad Školou 560, 
Strakonice, na  adrese nemovitosti Nad Školou 560, 386 01 Strakonice, na poz. parc.č. st. 881 
v k.ú. Přední Ptákovice, obec Strakonice, která je v majetku města Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného souhlasu. 
 
24) Žádost Mateřské školy, Šumavská 264, Strakonice 
Usnesení č. 2761/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ  Strakonice, Šumavská 264,  
na adrese  nemovitosti  Šumavská 264, 386 01 Strakonice, na poz. parc.č. st. 298, v k.ú. 
Přední Ptákovice, obec Strakonice, která je v majetku města Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného souhlasu. 
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25) Žádost Muzea středního Pootaví Strakonice 
Usnesení č. 2762/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2015-344 uzavřené dne 1.10.2015 mezi městem 
Strakonice a Muzeem středního Pootaví Strakonice, jehož předmětem budou následující 
změny: 
Čl. I. Předmět nájmu, odst. 3 bude upraven  takto: 
Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu pouze za účelem užití prostorů pro výstup 
z výtahu, pracoviště správců depozitářů a jejich sociální zázemí.  
Čl. I. bude dále doplněn o následující ustanovení: 
Nájemní smlouva opravňuje nájemce k technickému zhodnocení a rekonstrukci pronajatých 
prostor. Nově zde bude vybudován výtah s výstupem, který zpřístupní výstavní expozice 
v objektech SO 02 – Komenda a SO 01 – Hrad pro návštěvníky s omezenou schopností 
pohybu. Provedeny budou dále základní udržovací stavební práce – oprava oken, dveří, 
podlah, stropů a maleb. Místnosti budou sloužit jako pracoviště správců depozitářů a jejich 
sociální zázemí.  
Čl. II. odst. 1) bude upraven  takto: 
Tento nájemní vztah se uzavírá od 1.10.2016 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.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.   
III. Souhlasí 
s provedením úpravy v zápisu nájemního práva do katastru nemovitostí na základě dodatků k  
nájemní smlouvě č. 2015-344 ze dne 1.10.2015 uzavřené mezi městem Strakonice, IČ 
251810, se sídlem Velké nám. 2, Strakonice, a Muzeem středního Pootaví Strakonice, IČ 
00072150, se sídlem Zámek 1, 386 01 Strakonice, jejímž  předmětem jsou prostory v objektu 
čp. 1 Zámku ve Strakonicích. Zápis do katastru byl proveden v r. 2016, nyní dojde k jeho 
aktualizaci. Vzhledem k tomu, že zápis nájemního práva do katastru požaduje nájemce, 
souhlasí pronajímatel se zápisem za podmínky, že pokud bude změna zápisu podléhat 
správnímu poplatku, správní poplatek za zápis do katastru uhradí nájemce.   
 
26) Uzavření dodatku k pachtovní smlouvě – GASTRO DELIVERY s.r.o., Jičínská 
226/17, Praha – Žižkov  
Usnesení č. 2763/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k  pachtovní smlouvě č. 2016-049 uzavřené dne 24.3.2016 mezi městem 
Strakonice a spol. GASTRO DELIVERY s.r.o., se sídlem Jičínská 226/17, Praha – Žižkov,  
jehož předmětem bude změna čl. III. odst. 6. uvedené smlouvy a to tím způsobem, že pachtýř 
bude k pachtovnému  povinen platit na účet města Strakonice zálohy na vytápění ve výši 
6.000,-  Kč/čtvrtletně, předem na základě faktur, které budou  vystaveny  městem Strakonice, 
vyúčtování nákladů na služby bude propachtovatel provádět 1x ročně. Výši  záloh na vytápění 
je propachtovatel oprávněn jednostranně každoročně v průběhu roku  zvyšovat na základě 
zvýšení cen od primárních dodavatelů, příp. na základě zvýšené spotřeby.  
Dodávku el. energie a  vody si pachtýř  bude  zajišťovat i nadále sám  vlastním nákladem 
prostřednictvím osazených měřidel (samostatná odběrná místa). 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.   
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27) Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostorů  
Usnesení č. 2764/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení RM Strakonice č. 2335/2016 (54/1) ze dne 29.6.2016. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostorů (fitness centrum) o celkové výměře 
130 m2, včetně sprch a sociálního zařízení, v objektu Plaveckého stadionu Strakonice, Na 
Křemelce 305 ve Strakonicích, částka minimálního nájemného z NP ve výši  400,- Kč/m2/rok, 
součástí nájmu budou i posilovací a regenerační přístroje fitness centra,   minimální nájemné 
za  pronájem tohoto zařízení ve výši 30.000,- Kč/rok + DPH, s tím, že nájemce bude na své 
náklady zajišťovat servis posilovacích a regeneračních přístrojů.  
 
28) Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostorů  
Usnesení č. 2765/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostorů v objektu Zámku čp. 1 ve 
Strakonicích o výměře 53 m2 na I. hradním nádvoří objektu Zámku čp. 1 ve Strakonicích 
(prostory v přízemí vpravo pod ZUŠ Strakonice), jedná se o klubovnu včetně zázemí, skladů a 
WC, za účelem využití prostorů neziskovými subjekty. 
 
29) Uzavření kupní smlouvy na prodej movitého majetku 
Usnesení č. 2766/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice a spol. Cobra Security s.r.o., se sídlem 
Spodní 1, Praha - Lahovice, IČ: 27600220, jejímž předmětem bude odprodej níže uvedených 
zbraní z Městské policie Strakonice, za kupní cenu 72.800,- Kč včetně DPH, tzn. 2.800,- 
Kč/ks, ve smlouvě bude zapracován závazek kupujícího dodržet v souvislosti s odkoupením 
zbraní veškeré předpisy, vztahující se k prodávaným zbraním:  
- pistole CZ 75D comp. F-7194 – 4 ks poř. cena á 17.200,- Kč, r.poř. 2002 
- pistole CZ 75D comp. F-7412 – poř. cena 16.684,- Kč, r.poř. 2001 
- pistole CZ 75D comp. F-7496 - poř. cena 16.684,- Kč, r.poř. 2001 
- pistole CZ 75D comp. F-7421 - poř. cena 16.684,- Kč, r.poř. 2001 
- pistole CZ 75D comp. F-7611 - poř. cena 16.684,- Kč, r.poř. 2001 
- pistole CZ 75D comp. F-7194 - poř. cena 16.684,- Kč, r.poř. 2001 
- kulová zbraň ČZ-85 v.č. C 2493 – poř. cena 10.450,- Kč, r.poř. 1993 
- kulová zbraň ČZ-85 v.č. B 2828 – poř. cena 10.450,- Kč, r.poř. 1993 
- kulová zbraň ČZ-85 v.č. C 2532 – poř. cena 10.450,- Kč, r.poř. 1993 
- kulová zbraň ČZ-85 v.č. B 7498 – poř. cena 10.450,- Kč, r.poř. 1993 
- kulová zbraň ČZ-85 v.č. C 2742 – poř. cena 10.450,- Kč, r.poř. 1993 
- kulová zbraň ČZ-85 v.č. B 6163 – poř. cena 10.450,- Kč, r.poř. 1993 
- kulová zbraň ČZ-85 v.č. C 0224 – poř. cena 10.450,- Kč, r.poř. 1993 
- kulová zbraň ČZ-85 v.č. B 5802 – poř. cena 10.450,- Kč, r.poř. 1993 
- kulová zbraň ČZ-85 v.č. C 2681 – poř. cena 10.450,- Kč, r.poř. 1993 
- kulová zbraň ČZ-85 v.č. B 7683 – poř. cena 10.450,- Kč, r.poř. 1993 
- kulová zbraň ČZ-85 v.č. C 0053 – poř. cena 10.450,- Kč, r.poř. 1993 
- kulová zbraň ČZ-85 v.č. C 0339 – poř. cena 10.450,- Kč, r.poř. 1993 
- kulová zbraň ČZ-85 v.č. B 7705 – poř. cena 10.450,- Kč, r.poř. 1993 
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- kulová zbraň ČZ-85 v.č. B 6816 – poř. cena 10.450,- Kč, r.poř. 1993 
- kulová zbraň ČZ-85 v.č. B 5414 – poř. cena 10.450,- Kč, r.poř. 1993 
- kulová zbraň ČZ-85 v.č. B 6203 – poř. cena 10.450,- Kč, r.poř. 1993 
- kulová zbraň ČZ-75 v.č. B 4058 – poř. cena 11.300,- Kč, r.poř. 1993. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.   
 
30) Pan Róbert Šipoš, Strakonice – žádost o pronájem garážového stání   
Usnesení č. 2767/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 10 v objektu  č.p. 1391 v ul. 
Leknínové ve Strakonicích s níže uvedeným žadatelem, za následujících podmínek: 
- p. Róbert Šipoš, Strakonice, nájemné ve výši 300,- Kč/měsíčně + DPH, nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, ve smlouvě budou 
zapracovány smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za provedení změn a úprav předmětu nájmu 
bez souhlasu pronajímatele (za každé porušení), dále za neodstranění změn a úprav předmětu 
nájmu nájemcem po skončení nájmu (za každé porušení), smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč 
za porušení předání předmětu nájmu po skončení nájmu ve stavu obvyklém běžnému 
opotřebení (za každý započatý den prodlení s předáním předmětu nájmu).  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.   
 
31) Pan Jaroslav Tóth, Strakonice – žádost o pronájem garážového stání   
Usnesení č. 2768/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 8 v objektu  č.p. 1392 v ul. 
Leknínové ve Strakonicích s níže uvedeným žadatelem, za následujících podmínek: 
- p.Jaroslav Tóth, Strakonice, nájemné ve výši 300,- Kč/měsíčně + DPH, nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, ve smlouvě budou 
zapracovány smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za provedení změn a úprav předmětu nájmu 
bez souhlasu pronajímatele (za každé porušení), dále za neodstranění změn a úprav předmětu 
nájmu nájemcem po skončení nájmu (za každé porušení), smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč 
za porušení předání předmětu nájmu po skončení nájmu ve stavu obvyklém běžnému 
opotřebení (za každý započatý den prodlení s předáním předmětu nájmu).  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.   
 
32) Vyhlášení záměru na pronájem volných nebytových prostorů v objektu bývalé 
Základní školy Lidická 194 
Usnesení č. 2769/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem níže uvedených nebytových prostorů v objektu bývalé 
Základní školy Lidická 194, Strakonice: 
- NP ve II. nadz. podlaží - 1 učebna o výměře 68,9 m2 + přilehlé WC o výměře 11,8 m2  
- NP ve III. nadz. podlaží - 1 učebna o výměře 60,8 m2, WC společné s dalšími nájemci ve III. 
nadz. podl. objektu. 
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- NP ve III. nadz. podlaží - 1 učebna o výměře 51,8 m2, WC společné s dalšími nájemci ve III. 
nadz. podl. objektu.  
- NP ve III. nadz. podlaží - 1 učebna o výměře 74,9 m2, WC společné s dalšími nájemci ve III. 
nadz. podl. objektu (bude uvolněna od září 2016).  
- NP ve III. nadz. podlaží - 1 učebna o výměře 52,9 m2, WC společné s dalšími nájemci ve III. 
nadz. podl. objektu. 
 
33) Pozemek parc.č. 1371/6 v kat. území Strakonice - výpůjčka 
Usnesení č. 2770/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice, jako půjčitelem, a panem 
Ladislavem Paroubkem, 387 11 Katovice, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem bude 
bezúplatné užívání části pozemku parc.č. 1371/6 v kat. území Strakonice o výměře cca 390 
m2. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní dobou. Vypůjčitel bude 
povinen zajistit údržbu a úklid (zejména v zimních měsících od sněhu a náledí) předmětu 
výpůjčky na své náklady. Ve smlouvě bude upozornění, že v případě užívání předmětu 
výpůjčky jako vyhrazeného parkoviště musí mít vypůjčitel povolení zvláštního užívání vyd. 
příslušným správním úřadem (odbor dopravy) a rovněž případně souhlas policie ČR.  
II. Pověřuje   
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
34) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Strakonice, Habeš – nové napájení“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Elektroinvest Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2771/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se smluvní strany 
zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni  pro uložení zemního kabelu NN do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. 997/9 a p.č. 997/18 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti 
s projektovou přípravou stavby: „Strakonice, Habeš – nové napájení“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
35) Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice - úpravy 
Usnesení č. 2772/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
Usnesení rady města ze dne 26.10.2016 č. 2701/RM/2016 (62/1) 
II. Schvaluje  
předložené znění Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice.  
 



 15 

36) Smlouva o společném postupu zadavatelů v souvislosti s přípravou realizace staveb: 
„Most ev. č. 173-001 Strakonice“ a „Strakonice – rekonstrukce kanalizace Sídliště 1. 
Máje“ 
Usnesení č. 2773/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci v souvislosti s přípravou realizace stavby: „Most ev. č. 173-001 Strakonice“ 
(investor stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje) a dále s přípravou realizace 
stavby: „Strakonice – rekonstrukce kanalizace Sídliště 1. Máje“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o společném postupu zadavatelů v souvislosti s přípravou realizace 
staveb: „Most ev. č. 173-001 Strakonice“ a „Strakonice – rekonstrukce kanalizace Sídliště 1. 
Máje“ dle přílohy. Předmětem této smlouvy je vzájemná právní úprava práv a povinností 
mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a městem Strakonice, navzájem a vůči třetím 
osobám v souvislosti se společným výkonem zadavatelských činností podle zákona                  
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. 
III. pov ěřuje 
starostu města uzavřením předmětné smlouvy 
 
37) Uzavření dodatku č.1 v souvislosti s realizací stavby: „Páteřní cyklostezka, 
Strakonice – SO 106 podél Volyňky“ 
Usnesení č. 2774/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby společností Casta dopravní 
stavby, s.r.o. Pražská 467, 397 01 Písek v souvislosti s realizací stavby: „Páteřní cyklostezka, 
Strakonice – SO 106 – podél Volyňky“. Předmětem dodatku je úprava práv a povinností 
zhotovitele vůči poskytovateli dotačních prostředků (SFDI) a dále na základě předpokládané 
doby výstavby v rámci výběrového řízení a okolností požadované správci inženýrských sítí              
prodloužení termínu plnění realizace stavby do 15.2.2017. 
II. pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku 
 
38) Vodohospodářský fond 2016 
Usnesení č. 2775/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s realizací stavby: „Vodojem Podsrp – hydroizolace stěn armaturní komory, sanace nátěrů a 
potrubí“ v rámci vodohospodářského fondu 2016. Finanční krytí uvedené akce bude zajištěno 
ze stávajících prostředků vodohospodářského fondu 2016. 
 
39) Žádost o ukončení nájemní smlouvy – Rehabilitace Strakonice,  s.r.o., Labutí 1361, 
Strakonice 
Usnesení č. 2776/2016 (64/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy č. 01-120 uzavřené dne 8.4.2008 mezi městem Strakonice a 
spol. Rehabilitace Strakonice, s.r.o., Labutí 1361, Strakonice, jejímž předmětem je pronájem 
nebytových prostorů v objektu čp. 305 Na Křemelce ve Strakonicích, a sice dohodou ke dni 
31.12.2016.  
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody. 
 
1) Úprava „Pravidel pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města 
Strakonice“ 
Usnesení č. 2777/2016 (64/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
upravit s účinností od 1. 1. 2017 „Pravidla pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví 
města Strakonice“ schválené Zastupitelstvem města Strakonice dne 17.6.2015 takto:  
Nové znění Čl. III “Evidence žadatelů“  
2. Do evidence žadatelů není zařazena žádost, pokud: 

- žadatel a osoby, které budou žít se žadatelem ve společné domácnosti jsou ke dni 
podání žádosti vlastníkem či spoluvlastníkem domu nebo bytu či jiné nemovitosti 
vhodné pro bydlení. 

- žadatel a osoby, které budou žít se žadatelem ve společné domácnosti jsou ke dni 
podání žádosti nájemcem družstevního bytu 

- žadatel již je nájemcem bytu ve vlastnictví města Strakonice – tato podmínka neplatí 
v případě, kdy se žadatel zaváže, že před uzavřením nájemní smlouvy ukončí stávající 
nájemní poměr, a to společně se všemi osobami, kterým v bytě vznikl společný nájem 
dle příslušných právních předpisů   

- nedoložil zdroj vlastních příjmů pro hrazení nájemného (tj. potvrzení zaměstnavatele, 
daňové přiznání u osoby samostatně výdělečně činné, všechny typy důchodů, 
příspěvek na mateřské a rodičovské dovolené, apod.) 

- žadatel a osoby, které budou žít se žadatelem ve společné domácnosti, dluží městu 
Strakonice a organizacím s majetkovým podílem města.  

3. Žadatel může být  kdykoli z evidence vyřazen, pokud: 
- žadatel a osoby, které budou žít se žadatelem ve společné domácnosti, dluží městu 

Strakonice a organizacím s majetkovým podílem města Strakonice. 
- žadatel neoznámí změny skutečností uvedených v žádosti, a to do 1 měsíce od doby, 

kdy ke změně došlo      
- bylo zjištěno, že v žádosti uvedl nepravdivé údaje  
- žadatel 2x odmítne bez závažného důvodu nabízený byt (zda se jedná o závažné 

důvody posoudí Komise). 
- po dobu 2 let od podání nedojde k písemné aktualizaci (aktualizací se rozumí jakákoli 

změna i potvrzení stávajících údajů). 
II. Doporu čuje ZM 
uložit majetkovému odboru vypracovat úplné znění „Pravidel pro přidělování a pronajímání 
bytů ve vlastnictví města Strakonice“.  
 
2) Manželé Marie a Jaroslav Syberovi, 386 01 Strakonice 
- žádost o prodej části pozemku p.č. 695/2  v k.ú. Modlešovice, obec Strakonice – 
vyhlášení  záměru  
Usnesení č. 2778/2016 (64/1b) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
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souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 695/2 v k.ú. Modlešovice o 
výměře cca 110 m2 (případně cca 4 m2), vzhledem k tomu, že záměr žadatele je v rozporu 
s Územním plánem Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p.č. 695/2 v k.ú. 
Modlešovice.  
 
3) Paní Marie Trojanová, předseda,  za SVJ čp. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 60, 61 ulice Školní, 
Dukelská a Bezděkovská, Strakonice – žádost o bezúplatný převod – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 2779/2016 (64/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na bezúplatný převod staveb – sjezdů a zděných zábradlí – 
zídek  nacházející se na částech pozemku p.č. 682/2 a předmětné části pozemku p.č. 682/2  o 
výměře cca 50 m2, pod předmětnými stavbami,  přesná výměra bude určena na základě 
geometrického plánu, vzhledem k tomu, že předmětné nemovitosti slouží k bytovým 
jednotkám v domech čp. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 60, 61 ulice Školní, Dukelská a Bezděkovská, 
Strakonice a jejich převodem dojde k údržbě a opravě staveb na předmětném pozemku, jež 
v současné době jsou ve špatném technickém stavu.  
Náklady související s vyhotovením předmětné smlouvy bude hradit obdarovaný (geometrický 
plán, poplatek za vklad do katastru nemovitostí ...)  
 
4) JATKY Hradský,  s.r.o., Písecká 594, Strakonice, IČ: 60069856 – žádost o prodej 
pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 2780/2016 (64/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej celého pozemku p.č. 1729 v k.ú. Strakonice o 
celkové výměře 144 m2. 
 
5) Manželé Alena a Ing. Miroslav Treybalovi, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 2781/2016 (64/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č.st. 1179 o výměře  20 m2 v k.ú. Strakonice manželům 
Aleně a Ing. Miroslavu Treybalovým,  Strakonice za cenu 800,- Kč/m2 + DPH v případě, kdy 
dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění.  
Cenu za vypracování znaleckého posudku ve výši 1.473,- Kč  bude hradit kupující.  
II. Doporu čuje ZM  
pověřit starostu města  podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Manželé Ing. Miroslav Staněk, Alena Staňková, Strakonice – žádost o prodej 
pozemku  
Usnesení č. 2782/2016 (64/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
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souhlasit s prodejem části  pozemku p.č. 320/70 dle předloženého geometrického plánu se 
jedná o nově vzniklý pozemek p.č. st. 895 o výměře 2 m2, vše v  k.ú. Přední Ptákovice, 
manželům  Ing. Miroslavu a  Aleně Staňkovým, Strakonice, za cenu 850,- Kč/m2 + DPH 
v případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění.  
Cenu za vypracování znaleckého posudku ve výši 1.457,- Kč  bude hradit kupující.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města  podpisem předmětné smlouvy. 
 
7) Manželé Pavel Dostal, Pardubice, Miriam Dostalová, Pardubice – žádost o prodej 
pozemku 
Korespondenční adresa: VÚ 4312, V Lipkách 100, Strakonice  
Usnesení č. 2783/2016 (64/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
Souhlasit s prodejem pozemků p.č. 320/327 o výměře 27m2, p.č  320/328 o výměře 7 m2, p.č.  
320/329 o výměře 770 m2 , tj.  o celkové výměře 804 m2 v lokalitě Mušky, vše v k.ú. Přední 
Ptákovice, manželům  Pavlu Dostalovi, Pardubice, Miriam Dostalové,  Pardubice a to formou 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kde budou stanoveny podmínky výstavby rodinného 
domu, za cenu 950,-Kč/m2 + aktuální sazba DPH. To znamená, že výstavba rodinného domu 
bude započata do 2 let od podpisu předmětné smlouvy a do 5 let od podpisu dojde ke 
„kolaudaci“ předmětného rodinného domu.  
Kupní cena ve výši 950,- Kč/m2 + aktuální sazba DPH bude budoucím kupujícím hrazena ve 
3 splátkách. První  splátka bude uhrazena před podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 
Další 2 splátky budou uhrazeny do 1 roku  od podpisu smlouvy. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
8) Prodej pozemku v průmyslové zóně Kání Vrch parc.č. 1208/16 v kat. území  
Strakonice  
Usnesení č. 2784/2016 (64/1b) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasit  
s prodejem pozemku parc.č. 1208/16 v kat. území Strakonice, a to zejména s ohledem na výši 
nabídnuté kupní ceny. 
II. Souhlasit  
s opětovným vyhlášením záměru na prodej pozemku parc.č. 1208/16 o výměře 1724 m2 v kat. 
území Strakonice, a to s následujícími podmínkami: Prodej bude realizován  za podmínky 
sjednání výhrady zpětné koupě, které bude město oprávněno využít, pokud nebude na 
pozemku realizován podnikatelský záměr v souladu s koncepcí průmyslové zóny (pozemek 
nebude sloužit pouze jako prostorová rezerva pro podnikání, ale bude nejpozději do 10-ti let 
k podnikání skutečně využit). Další podmínkou prodeje je, že bude respektována vzrostlá 
zeleň (stromy) nacházející se na pozemku.  Minimální kupní cena je stanovena ve výši 450,-
Kč za m2.    
 
9) Pan Václav Dvořák, Strakonice - vyhlášení záměru na směnu částí pozemků p.č. 1330 
a p.č. 1220, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic  
Usnesení č. 2785/2016 (64/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
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souhlasit s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 1330 o výměře cca 350 m2 
(vlastník město Strakonice) za část pozemku p.č. 1220 o výměře cca 97,3 m2 , vše v k.ú. 
Dražejov u Strakonic s doplatkem pro město Strakonice. 
 
10) Manželé Miroslav a Jaroslava Voglovi, 386 01 Strakonice - žádost o výmaz 
předkupního práva k pozemku p.č.  626/29 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 2786/2016 (64/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výmazem předkupního práva zapsaného ve prospěch města Strakonice k pozemku 
p.č. 626/29 o výměře 269 m2 v  k.ú. Dražejov u Strakonic, zřízeného podle §101 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
 
11) Pan Dušan Kornoušek, 386 01  Strakonice – směna části pozemku p.č. 403/3 o 
výměře 2 m2  za část p.č. 386/2 o výměře cca 1,6 m2  a část p.č. 597/1 o výměře cca 0,4 
m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice 
Usnesení č. 2787/2016 (64/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit se směnou 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, a to bez doplatku.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
12) Výkup a směna pozemků pod plánovanou stavbou kompostárny 
Usnesení č. 2788/2016 (64/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem části pozemku p.č. 428/3 o výměře cca 1300 m2  a  p.č. 432/3 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic o výměře cca 540 m2, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic pro plánovanou 
stavbu kompostárny, a to za cenu 240,-Kč/m2. Přesná výměra bude stanovena podle 
geometrického plánu. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 284/5 o výměře cca 650 m2 v k.ú. 
Strakonice v majetku města Strakonice za účelem výstavby řadových garáží za pozemek p.č. 
433/3 o výměře 755 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic, pro plánovanou stavbu kompostárny, a 
to s doplatkem pro město Strakonice. 
 
13) SVJ v domech č.p. 433 a č.p. 434,  Nádražní, Strakonice – stanovisko k výkupu 
pozemku p.č. 1439/1 o výměře 817 m2 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 2789/2016 (64/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
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souhlasit s výkupem pozemku p.č. 1439/1 v k.ú. Strakonice o výměře 817 m2 za celkovou 
kupní cenu 200.000,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
14) Lidl Česká republika v.o.s. IČ: 26178541, se sídlem Nárožní 1359/11, Stodůlky, 
Praha 5 – vyhlášení záměru na směnu části pozemku p.č. 1248/8 v k.ú. Strakonice za 
část pozemek p.č. 1255/3, vše v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 2790/2016 (64/1b) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 1255/3 v majetku města o 
výměře 16 m2 za část pozemku p.č. 1248/8 o výměře 16 m2, vše v k.ú. Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žádosti o směnu předmětných pozemků z evidence. 
 
15) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč 
Usnesení č. 2791/2016 (64/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší než 
20.000,- Kč: 
ZŠ Poděbradova Strakonice: 
- elektrický kotel 300 l KE 31 – poř. cena 131.970,30 Kč, r.poř. 1997 
- dataprojektor ACER – poř. cena 20.255,- Kč, r.poř. 2008  
ZŠ Dukelská Strakonice: 
- PC FOX SPRING 2800 – poř. cena 27.264,- Kč, r.poř. 2004 
- PC color monitor LCD – poř. cena 21.004,- Kč, r.poř. 2005 
ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice: 
DHM Jezerní ul.: 
- kopírka Canon COPY GP 335 - poř. cena 89.035,60 Kč, r.poř. 2003 
STARZ Strakonice: 
Plavecký stadion: 
- automat. vysavač nečistot – poř. cena 60.058,- Kč, r.poř. 1977 
- vysavač WEDA B 250 – poř. cena 23.151,- Kč, r.poř. 1977 
- počítač CPU Intel Celeron – poř. cena 28.123,- Kč, r.poř. 2003 
Městský ústav sociálních služeb Strakonice: 
Pečovatelská služba, Rybniční 1283: 
- počítač IBM + monitor Belinea – poř. cena 53.397,84 Kč, r.poř. 2005 
- počítačová sestava – poř. cena 26.455,04 Kč, r.poř. 2000 
ZŠ Povážská Strakonice: 
- soubor PC/HARDWARE pro metropolitní síť města (server HP ML350) – poř. cena 
226.560,- Kč, r.poř. 2007 
Šmidingerova knihovna Strakonice: 
- PC ORION MINTAKA 256 – poř. cena 38.276,- Kč, r.poř. 2001 
- PC ORION MINTAKA 256 – poř. cena 22.309,20 Kč, r.poř. 2003 
- PC ORION MINTAKA 256 – poř. cena 24.975,- Kč, r.poř. 2003 
- počítač + příslušenství – poř. cena 32.000,- Kč, r.poř. 1992  
- výdejní pult – poř. cena 27.990,- Kč, r.poř. 2007. 
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1) Pan Ondřej Fibich, Osek, Strakonice, IČ: 41912381 – žádost o pronájem prodejního 
stánku 
Usnesení č. 2792/2016 (64/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s 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, za cenu nájmu 4900,- Kč 
měsíčně  s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1.12.2016 
do 28.2.2017,  bez DPH + náklady na služby  a energie dle poměrových měřidel panu Ondřeji 
Fibichovi, Osek – Malá Turná 10, Strakonice, IČ: 41912381, za účelem provozování prodejny 
s prodejem knih.  
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.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
2) Tělovýchovná jednota Dražejov, Virt 23, Strakonice - žádost o poskytnutí stanoviska 
města pro investiční dotaci 
Usnesení č. 2793/2016 (64/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s žádostí o dotaci na projekt „Modernizaci sportovních kabin na sportovišti Na 
Virtě“ se zasláním následujícího vyjádření TJ Dražejov: 
 
Město Strakonice plně podporuje tuto investici v oblasti rozvoje sportovních aktivit ve 
Strakonicích a vnímá tento investiční projekt jako důležitý prvek rozvoje sportu a 
společenského vyžití v příměstských oblastech Dražejov a Střela. Město Strakonice je 
připraveno pomoci investorovi (Tělovýchovná jednota Dražejov), při hledání zajištění dalších 
finančních prostředků potřebných k dofinancování projektu mimo zdroje této investiční 
dotace. 
 
Odůvodnění kladného vyjádření: 

- Tělovýchovná jednota Dražejov dlouhodobě kvalitně pracuje s mládeží v oblasti 
sportovních aktivit, fotbalová mužstva dospělých aktivně a dobře reprezentují místní 
tělovýchovnou jednotu. 

- Sportovní areál „Na Virtě“ slouží pro osady Dražejov a Střela jako přirozené centrum 
sportovních a společenských akcí místních zájmových spolků a obyvatel. 

- Sportoviště je často využíváno základními školami k výuce mimo areál školy v oblasti 
sportu a zájmového využití. 

- Sportovní areál „Na Virtě“ je provozován jako bezplatné, veřejně přístupné sportoviště 
pro děti a mládež. 

- Stávající sportovní kabiny nevyhovují provozně počtu družstev, druhu hraných 
soutěží, hygienickým podmínkám a kulturní úrovni. 

- Stávající stav šaten je předmětem oprávněné kritiky občanů i sportovců. 
- Navrhovaný stav rekonstrukce je navržen úsporně, ale zároveň, aby odpovídal 

schváleným podmínkám pro sportovní přípravu a soutěže a přitom objekt sloužil i pro 
potřeby společenských akcí konaných v areálu sportoviště. 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného vyjádření. 
 
3) Nájemní smlouva k pozemku parc.č. 1066/112 v kat. území Strakonice – dodatek 
Usnesení č. 2794/2016 (64/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doplňuje usnesení RM ze dne 12.10.2016 č. 2669/2016 (61/1b)  
V dodatku bude dále dohodnuto, že pokud bude nájemce jako vlastník budovy č.p. 1315 
občanská vyb. (prodejna Billa) stojící na pozemcích parc.č. st. 3890 a st. 3891 v kat. území 
Strakonice, obec Strakonice, k údržbě, opravám, rekonstrukcím či modernizacím této budovy 
potřebovat využít pozemky v bezprostředním okolí budovy, které budou ve vlastnictví města 
Strakonice, tak se město Strakonice jako vlastník předmětných pozemků zavazuje, za 
podmínky, že tomu nebude bránit jiná povinnost města, toto bezúplatně po přiměřenou dobu 
umožnit. Tento závazek bude trvat po celou dobu nájemního vztahu. 
S ohledem na zúžení předmětu nájmu a již přesně stanovenou výměru (pozemek parc.č. st. 
3891 o výměře 584 m2 a část pozemku parc.č. 1066/112 o výměře 565 m2, vše v kat. území 
Strakonice) činí nová výše nájemného 79.545,- Kč za rok. 
 
2. Odbor rozvoje         

• Zápis z 6. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 19. 10. 2016 
Usnesení č. 2795/2016 (64/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 6. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 19. 10. 2016 
II. Ukládá 
odboru životního prostředí ve spolupráci s pracovnicí pro styk s veřejností připravit veřejné 
projednání s občany v osadě Dražejov týkající se problematiky vodních ploch v ulici Virtova 
III. Ukládá  
odboru rozvoje ve spolupráci s odborem majetkovým zajistit vánoční výzdobu v osadě 
Modlešovice a Starý Dražejov včetně technického zajištění 
IV. Ukládá  
odboru majetkovému zajistit zaválcování povrchů v osadě Střela (v průběhu letních měsíců 
2017) 
V. Ukládá 
odboru majetkovému zajistit potřebnou projektovou dokumentaci k opravě křížku na 
pozemku č. 1296/2 v k.ú. Dražejov u Strakonice 
VI. Ukládá  
odboru majetkovému zajistit opravu kapličky – zvoničky na návsi v Modlešovicích 
VII. Ukládá  
odboru majetkovému zajistit zpracování příslušné projektové dokumentace na realizaci 
vodovodu v osadě Hajská 
VIII. Ukládá 
odboru majetkovému zajistit vyčištění vodního toku na pozemku č. 619/16 v k.ú. Střela 
v letošním roce z kapitoly příměstské části 
IX. Ukládá  
odboru majetkovému zajistit vytýčení a obnovu polních cest v majetku města Strakonice 
v k.ú. Dražejov u Strakonic v letošním roce z kapitoly opravy komunikací 



 23 

• Zápis z 13. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 18. 10. 2016 
Usnesení č. 2796/2016 (64/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 13. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 18. 10. 2016 
 

• Závěrečná zpráva o realizaci IPRM Strakonice 
Usnesení č. 2797/2016 (64/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 33. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice ze dne 9. listopadu 2016 
II. Schvaluje 
závěrečnou zprávu o realizace IPRM Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“). 
 
3. Odbor školství a CR 

• Veřejné provozování hudebních děl – Sportovní hry seniorů 6. 9. 2016 
Usnesení č. 2798/2016 (64/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností OSA – 
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s., Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6.  
Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci akce: Sportovní hry seniorů, které se konaly  
dne 6. 9. 2016. Autorská odměna činí celkem 514 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje            
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 

 
• Veřejné provozování hudebních děl – Slavnostní zahájení adventu 27. 11. 2016 

Usnesení č. 2799/2016 (64/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností 
Intergram – nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově 
obrazových záznamů, z. s., Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1. Jedná se o licenci k užití 
hudebních děl v rámci akce: Slavnostní zahájení adventu 27. 11. 2016. Autorská odměna činí 
218 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 

• Zápis ze 14. jednání Rady seniorů města Strakonice ze dne 11. 10. 2016 a zápis 
z 15. jednání Rady seniorů Strakonice ze dne 1. 11. 2016 

Usnesení č. 2800/2016 (64/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí              
Zápis ze 14. jednání Rady seniorů města Strakonice ze dne 11. 10. 2016 a zápis z 15. jednání 
Rady seniorů Strakonice ze dne 1. 11. 2016. 

 
• Zápis z 18. jednání komise pro kulturu ze dne 20. 10. 2016 

Usnesení č. 2801/2016 (64/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
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zápis z 18. jednání komise pro kulturu ze dne 20. 10. 2016. 
 

• Zápis z 16. jednání komise pro sport ze dne 24. 10. 2016 
Usnesení č. 2802/2016 (64/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 16. jednání komise pro sport ze dne 24. 10. 2016. 

 
4. Finanční odbor           

• Rozpočtová opatření č. 120 – 124 
Usnesení č. 2803/2016 (64/4, (64/4a) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 120  ve výši  409 000,- 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: 35,4 tis. Kč, domov pro seniory: 324,2 tis. Kč, domov se zvláštním režimem:  
49,4 tis. Kč. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 31.10. 

předpoklad 
čerpání 

Poskytování sociálních služeb v roce 2016   23 017,3 409,0 23 426,3 23 017,3 23 426,3 

    SR - dotace 23 017,3 409,0 23 426,3 23 017,3 23 426,3 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka ÚZ  

Výdaje . MěÚSS                1230 43xx 5336 409,0 13 305  

Příjmy - dotace   1230   4122 409,0 13 305  

RO  č. 121  ve výši  66 425,- Kč  
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Strakonice  
na úhradu škod po pojistných událostech (krupobití na budově MěKS, Mírová 831, odcizení    
hliníkového žebříku v letním kině). Rozpočtové opatření bude kryto úhradou pojistného 
plnění od Kooperativy pojišťovny, a.s. Finanční prostředky již byly  na účet města připsány.  
 (v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 31.10. 

předpoklad 
čerpání 

MěKS - provoz   14 165,4 66,4 14 231,8 12 040,4 14 231,8 

    Pojistná plnění 366,0 66,4 432,4 908,0 908,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

Výdaje                 1078 3319 5331 66,4   

Příjmy    3699 2322 66,4   

 
RO  č. 122  ve výši  220 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z položky opravy a rekonstrukce 
komunikací a chodníků na položku opravy a údržba budov v majetku města. Finanční 
prostředky budou použity zejména na opravy budovy Majáku – oprava střechy, kanalizační 
šachty, dodávku dveří, na opravu omítek na budově městské policie a výměnu střešní krytiny 
skladu hasičské zbrojnice v ul. Sokolovská. 
(v tis. Kč) 
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text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 31.10. 

předpoklad 
čerpání 

Maj - opravy budov    574,5 220,0 794,5 508,7 794,0 

    Komun.chodníky-opravy a rekonstrukce 2 939,0 -220,0 2 719,0 1 120,7 2 700,0 

         

rozpo čtová skladba    org paragraf  položka  částka  ÚZ  

Výdaje                  777 36xx xxxx 220,0   

Výdaje   730 22xx xxxx -220,0   

RO  č. 123  ve výši  72 800,- Kč 
Navýšení rozpočtu MP Strakonice na pořízení nových služebních zbraní. Rozpočtové opatření 
bude kryto příjmy za prodej 26 ks služebních zbraní firmě Cobra Security s.r.o. (viz. materiál 
č. 64/1 - majetkové záležitosti, bod 30, k projednání v RM dne 16.11.2016). 
RO  č. 124  ve výši  60 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci odboru rozvoje z položky podklady pro rozvoj města, 
kde dojde k úspoře finančních prostředků, na položku městský mobiliář na pořízení vánoční 
výzdoby do osady Modlešovice. 
(v tis. Kč) 
 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 31.10. 

předpoklad 
čerpání 

Rozvoj-Modlešovice-vánoční výzdoba    0,0 60,0 60,0 0,0 60,0 

    Rozvoj-rozvoj města 200,0 -60,0 140,0 48,4 140,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

Výdaje                  294 3639 xxxx 60,0   

Výdaje   298 3639 5169 -60,0   

• Stánkový prodej o Václavské pouti ve Strakonicích 
Usnesení č. 2804/2016 (64/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informace ke stánkovému prodeji o Václavské pouti ve Strakonicích. 

 
5. Sociální odbor 

• Převzetí majetku nepatrné hodnoty 
Usnesení č. 2805/2016 (64/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s převzetím majetku nepatrné hodnoty po zůstaviteli paní Vlastě Bůžkové v celkové hodnotě 
5.353 Kč. 
II. Ukládá    
sociálnímu odboru provést potřebné kroky k převzetí uvedeného majetku nepatrné hodnoty   

 
 6. Odbor dopravy         

• Zápis z 13. jednání dopravní komise Města Strakonice dne 27.9.2016 
Usnesení č. 2806/2016 (64/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 13. jednání  dopravní komise konané dne 27.9.2016. 
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• Projektová dokumentace řešící zvýraznění přechodu pro chodce v křižovatce ulic 
Chelčického a Zvolenská 

Usnesení č. 2807/2016 (64/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním vypracování projektové dokumentace řešící zvýraznění přechodu pro chodce 
v křižovatce ulic Chelčického a Zvolenská a to formou dopravního značení.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru zadat vypracování předmětné projektové dokumentace. 
 

• Projektová dokumentace řešící rekonstrukci Beranova Dvora 
Usnesení č. 2808/2016 (64/6) 
Rada města po projednání 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním vypracování projektové dokumentace řešící rekonstrukci Beranova Dvora.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru zadat vypracování předmětné projektové dokumentace. 
 
7. TS             

• Bytové záležitosti 
Usnesení č. 2809/2016 (64/7) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
podat výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby ing. Gabajovi Františkovi, Strakonice, č.b. 
22 o velikosti 3+1 dle § 2291 OZ 89/2012 Sb. 
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě potřeby po skončení nájmu k předmětnému bytu 
(po uplynutí 1 měsíce), podat žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích 

 
8. Tajemník         

• Klub důchodců ČZ a.s. – prodloužení dohody o bezplatném užívání klubovny č. 
55 v MěDK Strakonice pro rok 2017 

Usnesení č. 2810/2016 (64/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením  dohody o bezplatném užívání klubovny č. 55 v MěDK každé první pondělí 
v měsíci v době od 14:00 – 15:30 pro rok 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Mgr. Břetislav Hrdlička       p. Milan Jungvirt    
        starosta           místostarosta    
  


