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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  146. jednání Rady města Strakonice 

konaného 28. května 2014 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     7 členů RM 
Mgr. Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel – místostarosta  
PhDr. Říhová – místostarostka 
RM: Mgr. Pavelka, Ing. Joza, Mgr. Samec, Mgr. Cháberová 
Ing. Tůma – tajemník 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka 
Mgr. Malotová - PR 

 
Program:  
1. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt "Strakonice - zlepšení bezpečnosti na pozemních  
komunikacích"               Usnesení č. 3926/2014 
2. MěÚSS: 
A/ Ubytování v AD 
                 Usnesení č. 3927/2014 
B/Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu ošetřovny 
                 Usnesení č. 3928/2014 
C/ Souhlas se zvýšením stravovací jednotky 
                 Usnesení č. 3929/2014 
3. STARZ - odpis nedobytných pohledávek pro nepatrnost 
                 Usnesení č. 3930/2014 
 4. Navýšení kapacity školní družiny při ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 
                 Usnesení č. 3931/2014 
 5. Projekt „Autobusová zastávka Radomyšlská, Strakonice“ – Smlouva o poskytnutí grantu 
                Usnesení č. 3932/2014 
 6. DDM Strakonice – žádost o finanční příspěvek na úhradu oprav na dopravním hřišti 
                Usnesení č. 3933/2014 
7. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt "Strakonice – psí útulek" 
                 Usnesení č. 3934/2014 
8. Rozpočtová  opatření  č.  42  –  56  
                 Usnesení č. 3935/2014 
9. MP Výzva k podání nabídky na koupi služebního osobního automobilu 
                 Usnesení č. 3936/2014 
10. Majetkové záležitosti 
           Usnesení č. 3937/2014 - č. 3967/2014 
11. Integrovaný plán rozvoje města Strakonice – zápis z 26. jednání Řídícího výboru IPRM 
Strakonice   
                 Usnesení č. 3968/2014 
12. Projekt „Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, Strakonice“ – schválení 
realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
                 Usnesení č. 3969/2014 
13. Zápis z 1. jednání Komise školství 
                 Usnesení č. 3970/2014 
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14. Stanovení osobního příplatku ředitele STARZ Strakonice 
                 Usnesení č. 3971/2014 
15. ŠK-Veřejná zakázka malého rozsahu „výběr dodavatele  na koupi služebního osobního 
automobilu“    
                 Usnesení č. 3972/2014 
 16. Projekt „Nejlepší škola ZŠ Dukelská - vybavení a modernizace pro zkvalitnění výuky“– 
schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice   

       Usnesení č. 3973/2014 
17. Projekt  „Modernizace vybavení Základní školy Krále Jiřího z Poděbrad“– schválení 
realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice   
                           Usnesení č. 3974/2014 
18. Projekt  „Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a modernizace vybavení ZŠ 
F.L.Čelakovského“ - schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu 
města Strakonice            

       Usnesení č. 3975/2014 
19. Projekt „Strakonice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“– návrh ceny stočného a 
výše nájemného z vodohospodářského majetku města       

       Usnesení č. 3976/2014 
20. Integrovaný plán rozvoje města Strakonice – zápis z 27. jednání Řídícího výboru IPRM 
Strakonice   

       Usnesení č. 3977/2014 
21. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006    

       Usnesení č. 3978/2014 
22. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl s Ochranným svazem 
autorským pro práva k dílům     hudebním, o. s.        

       Usnesení č. 3979/2014 
23. Finanční příspěvek – ZŠ F. L. Čelakovského                              

       Usnesení č. 3980/2014 
24. Projekt  „Pořízení vybavení Základní školy Povážská, Strakonice pro zefektivnění výuky 
a učení se“ – schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města 
Strakonice 

       Usnesení č. 3981/2014 
25. Muzeum středního Pootaví Strakonice – žádost o využití prostor II. hradního nádvoří 
strakonického hradu 

       Usnesení č. 3982/2014 
26. Návrh na pamětní desku u příležitosti 20. výročí partnerství s Lengnau  

       Usnesení č. 3983/2014 
27. STARZ – „Leasing nového služebního užitkového vozu“ 

       Usnesení č. 3984/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
146. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 16:00 
hodin v kanceláři starosty po skončení jednání VH Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, 
a.s. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt "Strakonice - zlepšení bezpečnosti na 
pozemních komunikacích" 
Usnesení č. 3926/2014 (146/2)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu č. SD/OEZI/126/14 v rámci Grantového programu 
Jihočeského kraje - Grantový program Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních 
komunikacích, na projekt „Strakonice – zlepšení bezpečnosti na pozemních komunikacích“, 
mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice a Jihočeským krajem, U Zimního 
stadionu 1952/2, České Budějovice. Výše grantu činí 152.000,- Kč. Záměrem projektu je 
nasvětlení dvou přechodů pro chodce v ulici Radomyšlská a jeden v ulici Stavbařů. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy  
   
2. MěÚSS: 
A/ Ubytování v AD 
Usnesení č. 3927/2014 (146/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Ladislava Ference v období od 1.5.2014 do 31.7.2014 
s ubytováním v Azylovém domě paní Ivety Ferencové v období od 1.5.2014 do 31.7.2014 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 1.5.2014 do 31.7.2014 (pan Ferenc, paní Ferencová). 
III.  Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
B/ Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu ošetřovny 
Usnesení č. 3928/2014 (146/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí   
s uzavřením smlouvy o pronájmu prostor pro vyšetření EHES k provádění lékařského 
vyšetření s odběrem žilní krve v ordinaci DS Lidická na období od 15.6.2014 do 28.2.2015 
Státním zdravotním ústavem (KHS České Budějovice) za částku 5000,- Kč.  
II. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice uzavřít podnájemní smlouvu na období od 15.6.2014 do 
28.2.2015.  
 
C/ Souhlas se zvýšením stravovací jednotky 
Usnesení č. 3929/2014 (146/16)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí   
se zvýšením stravovací jednotky ve výši 170,-Kč dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních 
službách a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb., k provedení zákona o sociálních službách 
novelou 391/2011 Sb., a 389/2013 Sb., od 1.7.2014. 
II. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice vydat Sazebník poskytovaných služeb od 1.7.2014 a seznámit 
s ním všechny uživatele.    
 
3. STARZ - odpis nedobytných pohledávek pro nepatrnost 
Usnesení č. 3930/2014 (146/4)  
Rada města po projednání  
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I.Souhlasí 
s odepsáním nedobytných pohledávek pro jejich nepatrnost 
1. fa č.02-634  ze dne 22.11.2002 v částce 500,--Kč (odvoz odpadu) 
2. fa č.07-420  ze dne 30. 8. 2007 v částce 300,--Kč (umístění reklamy na PS) 
II. Ukládá 
řediteli STARZ vézt na podrozvahovém účtu. 
 
4. Navýšení kapacity školní družiny při ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 
Usnesení č. 3931/2014 (146/5)  
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
navýšení kapacity školní družiny při Základní škole Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad o 15 
žáků na celkovou kapacitu 185 žáků od 1.9.2014. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení. 
 
5. Projekt „Autobusová zastávka Radomyšlská, Strakonice“ – Smlouva o poskytnutí 
grantu 
Usnesení č. 3932/2014 (146/6)  
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí  
s realizací projektu „Autobusová zastávka Radomyšlská, Strakonice“ podpořeného 
z Grantového programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a modernizace autobusových 
zastávek a jejich vybavení. 
II. Rozhodla 
o odmítnutí finanční podpory z Grantového programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a 
modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení.   
III. Ukládá  
odboru rozvoje informovat o této skutečnosti Jihočeský kraj. 
 
6. DDM Strakonice – žádost o finanční příspěvek na úhradu oprav na dopravním hřišti 
Usnesení č. 3933/2014 (146/7)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10 tis. Kč na úhradu oprav vodorovného značení 
a drobné opravy na dopravním hřišti u ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, které je 
v pronájmu DDM Strakonice. 
Úhrada bude provedena z rozpočtu odboru školství a CR. 
 
7. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt "Strakonice – psí útulek" 
Usnesení č. 3934/2014 (146/8)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu č. SD/OEZI/1600/14 v rámci Grantového programu 
Jihočeského kraje - Podpora činnosti útulků pro zvířata, na projekt „Strakonice – psí útulek“, 
mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice a Jihočeským krajem, U Zimního 
stadionu 1952/2, České Budějovice. Výše grantu činí 30.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
8. Rozpočtová  opatření  č.  42  –  56  
Usnesení č. 3935/2014 (146/9)  
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Rada města po projednání  
I.  Schvaluje 
RO  č. 42  ve výši 150 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků určených na prevenci kriminality z rozpočtu odboru sociálního 
do rozpočtu odboru rozvoje, který bude tuto agendu zajišťovat. 
RO  č. 43  ve výši  30 000,- Kč  
Neinvestiční grant Jihočeského kraje na realizaci projektu „Strakonice, psí útulek“. 
RO  č. 44  ve výši  152 000,- Kč  
Investiční grant Jihočeského kraje na realizaci projektu „Strakonice – zlepšení bezpečnosti na 
pozemních komunikacích“. 
RO  č. 45  ve výši  587 000,-  Kč  
Dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s konáním voleb do Evropského parlamentu, 
které se konají ve dnech 23. a 24. května 2014. 
II.  Doporu čuje ZM schválit 
RO  č. 46  Změna rozpisu rozpočtu  
Tímto rozpočtovým opatřením nedochází ke změně částky ani účelu poskytnutých prostředků, 
dochází pouze k přesunům v rámci daného odboru 
 
odbor ú čel org. paragraf  položka  částka 

Maj 
„Odstranění havarijního stavu tribuny pro diváky ve sportovním 
areálu Na Sídlišti“  791 3412 6121 1 490 000 

  přesun z neinvestiční  položky na položku neinvestiční 791 3412 5171 - 1 490 000 
            
Maj projekty,expertizy,studie (projekt na rekon.budovy Husova čp. 380) 799 3699 6121 409 400 
  přesun z neinvestiční  položky na položku neinvestiční 799 3699 5169 -409 400 
RO  č. 47  ve výši  27 700 000,-  Kč  
Úspora finančních prostředků v rozpočtu města na krytí následujících rozpočtových opatření 
( RO č. 48 – 56) 

text 

použití 
prostř. 

minulých let 
navýšení 

příjmů 
úspora 
výdajů 

  ( v tis. Kč ) 
zůstatek fin.prostř. na účtech města k 31.12.2013 4 904     

Zateplení a výměna oken MŠ Lidická - doplatek dotace,akce byla realizována v 
roce 2013,dotace byla schválena RO č. 40 dne 21.5.2014 1 800     

vratka nedočerpaných účelových prosrředků  příspěvkových organizací města 
do rozpočtu města   2 096   

"Komunikace a inženýrské sítě Jelenka" - zpětná dotace, akce byla realizována 
a financována v roce 2013   4 200   

služby objednávané prostřednictvím Technických služeb, a.s.  - úspora fin. 
prostedků zejména na položce údržba komunikací včetně zimní údržby     2 000 

ZŠ Povážská - stavba  (úspora finančních prostředků)     2 000 

Komunikační napojení u Blatenského mostu - na akci byla vysoutěžená nižší 
cena díla oproti původnímu předpokladu, v rozpočtu na schváleno 13 mil. Kč     3 500 
Automatické toalety v ul. U Sv. Markéty a v ul. Ellerova, do rozpočtu zařazeno 
RO č. 10 ve výši 2 500 tis. Kč, v roce 2014 nebude realizováno, bude 
provedena rekonstrukce WC v letním kině a v "Jedárně" na strakonickém 
hradu     2 500 

"Revitalizace strak. hradu - II. etapa", akce byla do rozpočtu zařazena RO č. 8 
ve výši 10 000 tis. Kč, jedná se o dvouletý projekt, některé práce a tedy i 
financování bude uskutečněno v r. 2015, částka 2 000 tis. Kč bude přesunuta a 
zařazena do rozpočtu na r. 2015     2 000 
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"Revitalizace areálu hřbitova", akce byla do rozpočtu zařazena RO č. 9 ve výši      
8 700 tis. Kč, jedná se o dvouletý projekt, některé práce a tedy i financování 
bude uskutečněno v r. 2015, částka 700 tis. Kč bude přesunuta a zařazena do 
rozpočtu na r. 2015     700 
"Kruhová křižovatka Katovická", v rozpočtu schválena částka 3 400 tis.Kč,  
jedná se o dvouletý projekt, některé práce a tedy i financování bude 
uskutečněno v r. 2015, částka 2 000 tis.Kč bude přesunuta a zařazena do 
rozpočtu na r. 2015     2 000 
        

  6 704 6 296 14 700 

celkem ke krytí rozpočtových opatření č. 48 - 56 na straně výdajů města     27 700 
RO  č. 48  ve výši  7 700 000,-  Kč  
Finanční prostředky na akci „Stavební úpravy komunikací v ulicích Mlýnská, Hradební a 
Ellerova, Strakonice“. Jedná se o rekonstrukci komunikací včetně chodníků, kanalizace, 
veřejného osvětlení a o realizaci sadových úprav v ulici Mlýnská. 
Předpokládaná cena díla včetně nákladů na zajištění zadávacího řízení, nákladů na  
technický dozor investora a na činnost koordinátora BOZP je 15,5 mil Kč, předpokládaná 
dotace z IPRM je cca 8 mil. Kč. Jedná se o dvouletý projekt, v roce 2014 se předpokládá 
profinacování ve výši 7 700 tis. Kč. 
RO  č. 49  ve výši  6 000 000,-  Kč  
Finanční prostředky na akci „Sídliště Mír - náměstíčko, Strakonice“. Předmětem je 
rekonstrukce komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a sadové úpravy v části sídliště Mír. 
Předpokládaná cena díla včetně nákladů na projekt a zajištění zadávacího řízení je 19 mil. Kč, 
předpokládaná dotace z IPRM je cca 15 mil. Kč. Jedná se o dvouletý projekt, v roce 2014 se 
předpokládá profinacování ve výši 6 000 tis. Kč. 
RO  č. 50  ve výši  5 400 000,-  Kč  
Finanční prostředky na akci „Stavební úpravy zimního stadionu STARZ, Strakonice“. Jedná 
se o opravu stávajících stavebních konstrukcí a zařízení do funkčního stavu.  
RO  č. 51  ve výši  3 700 000,-  Kč  
Finanční prostředky na akci „Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice I. etapa (Dukelská)“. 
Součástí revitalizace je vybudování nových parkovacích míst, rekonstrukce a rozšíření 
komunikace, rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení, realizace nových sadových úprav a 
nového mobiliáře.  
Předpokládaná cena díla, včetně nákladů na projekt, na zajištění zadávacího řízení a na 
činnost koordinátora BOZP je 7,7 mil. Kč. Předpokládaná dotace z MMR ČR je cca 4 mil. 
Kč.  
RO  č. 52  ve výši  400 000,-  Kč  
Finanční prostředky na akci „Páteřní cyklostezka“.  Jedná se o propojení pod mostem J. 
Palacha, Barvínkova - OD Maxim (dříve OD Labuť), na pravém břehu. V rozpočtu města na 
rok 2014 je schválena částka 2 000 tis. Kč, na základě výběrového řízení je cena 2 361 tis. Kč. 
RO  č. 53  ve výši  1 000 000,-  Kč  
Finanční prostředky na akci „Spojovací krček ZŠ Dukelská“. Jedná se o rekonstrukci 
stávajícího objektu spojovacího krčku mezi budovami základní školy, jejíž hlavním důvodem 
je definitivní odstranění výskytu nebezpečného azbestu ve spojovacím krčku. V současné 
době je krček, v kterém se nacházely dříve šatny, přechodně uzavřen. V rozpočtu na rok 2014 
je již schválena částka 4 000 tis. Kč. 
RO  č. 54  ve výši  600 000,-  Kč  
Finanční prostředky na akci „Parovodní přípojka Maják“. Důvodem je financování akce. 
V současné době je parovodní přípojka pro objekt Maják napojena na sousední objekt, který 
není v majetku města. Nová výměníková stanice je již umístěna ve sklepních prostorech 
budovy Majáku. 
RO  č. 55  ve výši  1 500 000,-  Kč  
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Finanční prostředky na akci „Rekonstrukce záchodů letního kina, Strakonice“. Důvodem je 
dofinancování akce. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, který je v nevyhovujícím 
stavu. 
RO  č. 56  ve výši  1 400 000,-  Kč  
Finanční prostředky na projekty, expertizy a studie  na financování projektů a činností, které 
souvisí s přípravou akcí, které budou realizovány v příštím roce a a s přípravou akcí 
spolufinancovaných z dotací. Jedná se zejména o tyto akce a činnosti: 

- Rekonstrukce č.p. 380 v Husově ulici (Šmidingerova knihovna), MŠ Svojsíka, Maják 
- krov, Rennerovy sady ve Strakonicích II. etapa, Zateplení a výměna oken haly 
STARZ, MŠ Spojařů, Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého 
stadionu – I. etapa – šatny  

- komunikace Na Ohradě a okružní křižovatka  
Stanovisko odboru finančního:  Finanční odbor doporučuje  RO č. 42 – 45 schválit a RO č. 46 
– 56 předložit na nejbližším zasedání ZM 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 42 - 45  provést a rozpočtové opatření č. 46 – 56 
předložit na nejbližším zasedání ZM. 
 
9. MP – výzva k podání nabídky na koupi služebního osobního automobilu 
Usnesení č. 3936/2014 (146/10)  
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v platném znění 
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na 
koupi služebního osobního automobilu pro potřeby Městské policie Strakonice, za 
podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
uchazeč: Verold Strakonice  s.r.o., Dopravní 35, 386 01 Strakonice 
uchazeč: Autoservis Šrachta s.r.o., Písecká 513, 386 01 Strakonice 
uchazeč: Karel Frolík – AUTOSERVIS, Táborská 2400, 397 01 Písek 
uchazeč: Autoservis NOVOTNÝ spol. s r. o., Táborská 568, 375 01, Týn nad Vltavou  
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na koupi služebního osobního automobilu. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen        Milan Michálek   
2. člen    Chmelař Josef 
3. člen    Kouřim Tomáš 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Šindelářová Eva 
IV. Ukládá 
veliteli strážníků městské policie zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
V. Schvaluje 
text znění výzvy k podání nabídky. 
 
10. Majetkové záležitosti 
Projednávání výše uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1) Příspěvková organizace Městské kulturní středisko, IČ: 00367869 – dodatek č. 2 
Smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku města Strakonice č. 2012-448 
Usnesení č. 3937/2014 (146/11)  
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-448 mezi městem Strakonice a 
příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko, Mírová ul. 831, Strakonice, IČ 
00367869, kde předmětem výpůjčky bude mimo jiné tento nemovitý majetek města 
Strakonice:  
areál „Letní kino čp. 9“: 
- budova občanské vybavenosti (hlediště) čp. 9 na pozemku p.č. st.  955 – vyjma bytového 
fondu 
- pozemek p.č. st. 955 – výměra 1.873 m2 
- stavba (pokladna) na pozemku p.č. st. 957 
- pozemek p.č. st. 957 – výměra 79 m2 
- stavba (WC) na pozemku p.č. st. 958 
- pozemek p.č. st. 958 – výměra 68 m2 
- stavba na pozemku p.č. st. 956 
- pozemek p.č. st. 956 – výměra 186 m2 
- pozemek p.č. 10/1 – výměra 3.244 m2 
- stavba na pozemku p.č. st. 959 
- pozemek p.č. st. 959 – výměra 106 m2 
- výše uvedené pozemky včetně příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, lavičky, …), vše 
v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-448.  
 
2) MěKS Strakonice - žádost o převedení bytů do správy bytového fondu města 
Strakonice 
Usnesení č. 3938/2014 (146/11)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Dohody o ukončení nájemního poměru na bytovou jednotku č. 001 v domě č.p. 9 
ul. Pod Hradem a s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 001 o velikosti 
2+1 a výměře 57,18 m2 v I. nadzemním podlaží domu č.p. 9 ul. Pod Hradem, Strakonice, 
přičemž nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu trvání pracovního 
poměru nájemce pro MěKS Strakonice (§ 2297 a následující Občanský zákoník).  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.058,- Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Dodatku č. 8 k Mandátní smlouvě, uzavřené dne 12.3.1998 mezi městem 
Strakonice a Technickými službami Strakonice s.r.o., přičemž předmětem dodatku bude 
doplnění „Protokolu o předání a převzetí nemovitostí do správy“ o bytovou jednotku č. 1 
v č.p. 9 ul. Pod Hradem, Strakonice (areál Letního kina) o velikosti 2+1 a výměře 57,18 m2 a 
dále o bytovou jednotku č. 1 v č.p. 831 ul. Mírová, Strakonice (areál Domu kultury) o 
velikosti 2+1 a výměře 56,67 m2. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné dohody, smlouvy a dodatku. 
 
3) Vladimíra Muchová, Strakonice I – žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3939/2014 (146/11)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu, k bytové jednotce č. 008 v domě č.p. 
802 ul. Husova, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 60,89 m2 s paní Vladimírou Muchovou,  
Strakonice I, a to ke dni 30.6.2014. 
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II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
4) Sallerova výstavba Objekt IV s.r.o. – souhlas s umístěním betonových panelů na 
pozemek p.č. 392/1 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 3940/2014 (146/11)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody mezi městem Strakonice a společností Sallerova výstavba Objekt IV 
s.r.o., Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice, IČ: 27266290, jejímž předmětem je souhlas 
společnosti Sallerova výstavba Objekt IV s.r.o. se zpevněním pěšiny (položení betonových 
panelů) na pozemku p.č. 392/1 v k.ú. Strakonice, a to do té doby, než by toto zpevnění 
bránilo jinému využití pozemku. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem nájemní smlouvy.  
 
1) Miroslav Sivák, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3941/2014 (146/11a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 012 o velikosti 2+1 a 
výměře 65,37 m2 v domě č.p. 47, Velké náměstí, Strakonice, s panem Miroslavem Sivákem, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
2) Patricie Bledá, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3942/2014 (146/11a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou Patricií Bledou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
3) Irena Balogová, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 3943/2014 (146/11a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. B11 o velikosti 1+1 a 
výměře 57,27 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, se slečnou Irenou Balogovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
4) Jana Všiváková, Strakonice – Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3944/2014 (146/11a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
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s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  004 o velikosti 
2+1 a výměře 69,10 m2 v domě č.p. 767 ul. V Ráji pro paní Janu Všivákovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
5) Denisa Žigová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3945/2014 (146/11a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  008 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská pro slečnu Denisu Žigovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 
II. Souhlasí  
se snížením splátky dluhu za pana Martina Strnada a to z 2.000,- Kč na 1.000,- Kč za měsíc.  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
6) Helena Irdzová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3946/2014 (146/11a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.003 o velikosti 2+1 a 
výměře 65,90 m2 v domě č.p. 768 V Ráji, Strakonice, se slečnou Helenou Irdzovou,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
7) Josef Janeček,  Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3947/2014 (146/11a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  018 o velikosti 3+1 a 
výměře 78,70 m2 v domě č.p. 1237 ul. Mládežnická pro pana Josefa Janečka, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
8) Lenka Svobodová,  Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3948/2014 (146/11a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  02 o velikosti 
2+kk a výměře 68,10 m2 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová pro paní Lenku Svobodovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
9) Věnceslava Pohlotková, Strakonice – prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3949/2014 (146/11a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
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s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 009 o velikosti 
1+1 a výměře 37,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská s paní Věnceslavou Pohlotkovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
10) Žaneta Grundzová, Strakonice – Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3950/2014 (146/11a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 005 o velikosti 
1+1 a výměře 33,30 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská s paní Žanetou Grundzovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu  o další 1 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
 11) Revokace usnesení RM č. 3857/2014 ze dne 14.5.2014  
Usnesení č. 3951/2014 (146/11a)  
Rada města po projednání  
I. Revokuje 
usnesení RM č. 3857/2014 ze dne 14.5.2014 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. B41 o velikosti 2+1 a výměře 85,14 m2 v domě č.p. 
805 ul. Zvolenská, Strakonice s paní Dagmar Říhovou, Nekvasovy, přičemž 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.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.813,-Kč.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
12) Úpravy zimního stadionu STARZ, Strakonice 
Usnesení č. 3952/2014 (146/11a)  
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby „Úpravy zimního stadionu STARZ, 
Strakonice“ v otevřeném řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění.   
II. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
III. Schvaluje  
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby „Úpravy 
zimního stadionu STARZ, Strakonice“  
IV. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen Mgr. Ing. Pavel Vondrys 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Miloš Haiser 
4. člen p. Michal Bezpalec 
5. člen Ing. Pavel Mareš 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
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2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
4. náhradník p. Jaroslav Houska 
5. náhradník p. Stanislav Sedláček 

V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné  
zakázky  
VI. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 
administrací této veřejné zakázky. 
 
13) ZŠ Dukelská – stavební úpravy spojovacího krčku výběrové řízení na dodavatele 
stavby 
Usnesení č. 3953/2014 (146/11a)  
Rada města po projednání  
I. Zrušuje 
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavby „ZŠ Dukelská –stavební úpravy 
spojovacího krčku“ zveřejněnou v souladu s usnesením č. 3789/2014 ze dne 9.4.2014. 
II . Zrušuje  
usnesení RM č.3869/2014 
III. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s 
Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci akce: 
„ZŠ Dukelská –stavební úpravy spojovacího krčku“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve 
výzvě těmto dodavatelům: 

1. PRIMA, akciová společnost, Strakonice I, Raisova 1004, IČ 47239743 
2. PROTOM Strakonice, s.r.o., Strakonice I, Písecká 290, IČ 43841252 
3. SALVETE spol. s r.o., Strakonice I, Písecká 506, IČ 45023786 
4. GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o., Řepice 138, IČ 28148258 
5. VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140, IČ 26101262 
6. A.K.U.P.I. s.r.o., Čéčova 625/26 , Č . Budějovice , IČ 26027011 
7. Kočí a.s. , K Lipám 132 , Písek , IČ 46683046 
8. STABI  stavební s.r.o., Okružní 643, Č. Budějovice , IČ 26046547 
9. SABBIA  s.r.o. , Neumanova  158, Prachatice, IČ 60851724  
IV. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „ZŠ Dukelská –stavební 
úpravy spojovacího krčku“. 
V. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen: PhDr. Ivana  Říhová 
2. člen: Mgr. Václav Vlček 
3. člen: Ing. Jana Narovcová 
4. člen: p. Jaroslav Houska  
5. člen: Ing. Oldřich Švehla 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník: Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník: Mgr. Zdeněk Kadlec 
3. náhradník: Ing. Jan Blahout 
4. náhradník: Ing. Lukáš Srb 
5. náhradník: Ing. Miloš Haiser 
VI. Ukládá 
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vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
VII. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 
administrací této veřejné zakázky. 
 
14) Bezplatné předání majetku 
Usnesení č. 3954/2014 (146/11a)  
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s bezplatným předáním 2 sad dresů dodaných bezúplatně na město Strakonice společností 
BELSPORT, s.r.o., se sídlem Belgická 280/1, Praha, a sice Fotbalovému klubu Junior 
Strakonice, o.s., Strakonice I, Na Křemelce 512, pro potřeby mládežnických týmů.  
HLASOVÁNO: pro 7 - schváleno 
 
15) Veřejná zakázka malého rozsahu - výběr dodavatele stavby „ZŠ Povážská – 
venkovní zpevněné plochy a zahrada“ 
Usnesení č. 3955/2014 (146/11a)  
Rada města po projednání  opravuje usnesení č. 3870/2014 (144/3a), které správně zní: 
I. Souhlasí  
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby „ZŠ Povážská – venkovní zpevněné plochy a 
zahrada“ 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem  PRIMA a. s., Raisova 1004, Strakonice ,                                                     
IČ   47239743  za cenu 1 479 912,-Kč  bez DPH , termín plnění  od 1.7.2014 do 24.8.2014.  
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy. 
 
1) Salvete, spol. s r.o. se sídlem Písecká 506, Strakonice, IČ: 45023786 –vyhlášení 
záměru na prodej části pozemku p.č. 1342/6 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 3956/2014 (146/11b)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na  prodej  části pozemku p.č. 1342/6 o výměře cca 850 m2 a 
na prodej pozemku p.č. 1342/5 o výměře 206 m2, vše  v k.ú. Strakonice. 
 
2) Nabídka a žádost o směnu pozemků v k.ú. Střela (vyhlášení záměru)   
Usnesení č. 3957/2014 (146/11b)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu pozemků, a to p.č. 426/10 o výměře 8 m2, p.č. 616/7 
o výměře 42 m2 a p.č. 426/9 o  výměře 65 m2, vše v k.ú. Střela (vlastník město Strakonice), za 
pozemky p.č. 616/3 o výměře 275 m2, p.č.  616/5 o výměře 133 m2 a p.č. 612/11 o výměře 
129 m2, vše v k.ú. Střela. 
 
3) ČR – ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, Nové Město - výkup pozemků 
p.č. 601/3 o výměře 213 m2  a  p.č. 1147 o výměře 359 m2, vše  v k.ú. Pracejovice  
Usnesení č. 3958/2014 (146/11b)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemků, a to p.č. 601/3 o výměře 213 m2  a  p.č. 1147 o výměře 359 m2, 
vše  v k.ú. Pracejovice, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 52.160,-Kč 
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od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,  IČ 69797111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha pro město Strakonice.   
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
4) Manželé pan Jiří Moc a paní Libuše Mocová,  Strakonice – nabídka pozemku p.č. 
44/35 o výměře 188 m2 a 1/12 k pozemku p.č. 44/32 o výměře 158 m2 a v k.ú. Nové 
Strakonice, dle předkupního práva § 101 zákona č. 183/2006 Sb. 
Usnesení č. 3959/2014 (146/11b)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit se vzdáním se předkupního práva k pozemku p.č. 44/35 o výměře 188 m2  a podílu 
1/12 k pozemku p.č. 44/32 o výměře 158 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, zřízeného podle § 
101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
 

5) ČR – ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, Nové Město  -  výkup 
pozemku p.č. 1371/15 o  výměře 1400 m2  v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 3960/2014 (146/11b)  
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku p.č. 1371/15 o výměře 1400 m2 v k.ú. Strakonice za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 602.000,-Kč od ČR – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových,  IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha pro 
město Strakonice. 
 
6) Paní Ilona Trtková - výkup pozemku p.č.364/3 o výměře 211 m2 v k.ú. Strakonice 
(oddělen z p.č. 364/2) 
Usnesení č. 3961/2014 (146/11b)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem nemovité věci, a to pozemku p.č. 364/3 v k.ú. Strakonice o výměře 211 
m2, odděleného geometrickým plánem z pozemku p.č. 364/2 v k.ú. Strakonice, za kupní cenu 
ve výši 31.650,-Kč (150,-Kč/m2). 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s nahrazení stávající stavby oplocení na pozemku p.č. 364/2 v k.ú. Strakonice v k.ú.   
Strakonice ve vlastnictví prodávajícího, připojení na komunikaci a nahrazením stávající 
výsadby na pozemku p.č. 364/3 v k.ú. Strakonice, který je předmětem převodu, novou 
výsadbou v stejném rozsahu na pozemek prodávající p.č. 364/2 v k.ú. Strakonice.  
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s textem kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku p.č. 364/3 v k.ú. Strakonice o 
výměře 211 m2 (oddělen geometrickým plánem z pozemku p.č. 364/2) v k.ú. Strakonice (text 
smlouvy - příloha č. 6). 
IV.Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
7) Změna katastrální hranice – doplnění usnesení č. 531/ZM/2013 ze dne 12.6.2013 
Usnesení č. 3962/2014 (146/11b)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s doplněním usnesení č. 531/ZM/2013 ze dne 12.6.2013, týkající se změny  
katastrální hranice mezi katastrálním územím Pracejovice a katastrálním územím Střela, 
přičemž doplnění bude spočívat v následujícím: 
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„Pozemek p.č. 954/2 v k.ú. Pracejovice o výměře 202 m2 (oddělen geometrickým plánem 
z pozemku p.č. 954 v k.ú. Pracejovice)   bude zařazen do katastrálního území Střela. Žádost o 
změnu katastrální hranice bude podána po převodu vlastnického práva k tomuto  pozemku do 
vlastnictví města Strakonice“.  
 
 
8) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 082 o velikosti 3+1 (73,30 m2) v domě č.p. 87, ul. 
Na Ohradě,  Strakonice II  
Usnesení č. 3963/2014 (146/11b)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 082/87 o velikosti 3+1 (73,30 m2) v domě č.p. 87, ul. Na Ohradě, 
Strakonice II, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle 
zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) manž. Bohuslavu a Blance 
Náhlíkovým, bytem Pracejovice, za  cenu  710.000,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s manž. Bohuslavem a Blankou 
Náhlíkovými, bytem Pracejovice, jejímž předmětem bude prodej b.j. 082/87 o velikosti 3+1 
(73,30 m2) v domě č.p. 87, ul. Na Ohradě, Strakonice II, včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku, za  cenu 710.000,-Kč. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s manž. Bohuslavem a Blankou Náhlíkovými, bytem 
Pracejovice, jejímž předmětem bude prodej b.j. 082/87 o velikosti 3+1 (73,30 m2) v domě č.p. 
87, ul. Na Ohradě, Strakonice II, včetně  spoluvlastnického  podílu  na společných  částech  
domu  a  pozemku,  za cenu 710.000,- Kč. 
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr 
v případě, že zájemce o koupi bytové jednotky č. 082 o velikosti 3+1 (73,30 m2) v domě 
č.p.87 ul. Na Ohradě, Strakonice II, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá. 
V.  Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
9) Vyřazení majetku  
Usnesení č. 3964/2014 (146/11b)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší než 
20.000,- Kč: 

ZŠ Strakonice, Dukelská 166: 
středisko Školní jídelna: 
- konvektomat Zanussi – poř. cena 343.575,91 Kč, r.poř. 1999 
- elektrický kotel Alba 150 l – poř. cena 98.386,80 Kč, r.poř. 2002. 

MŠ Strakonice,  A.B.Svojsíka 892: 
- počítačová sestava AMD Duron – poř. cena 22.476,10 Kč, r.poř. 2001. 

MÚSS Strakonice: 
Domov pro seniory Rybniční 1282: 
- televize Tesla – poř. cena 21.000,- Kč, r.poř. 1995 

Denní stacionář Ellerova 160: 
- drtič – mod. Wave W550A AQUA PS – poř. cena 21.088,- Kč, r.poř. 2008 
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Pečovatelská služba Rybniční 1283: 
- chladnička Elektrolux ER 3660 – poř. cena 34.670,- Kč, r.poř. 2000.  
 
10) Předání majetku do správy příspěvkové organizace STARZ Strakonice, se sídlem Na 
Křemelce 512, Strakonice 
Usnesení č. 3965/2014 (146/11b)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s předáním majetku do správy příspěvkové organizace STARZ Strakonice, se sídlem 
Na Křemelce 512, Strakonice,  jedná se o světelnou tabuli TIA s pořizovací cenou 26.500,- 
Kč, jejímž  dodavatelem pro město je BELSPORT, s.r.o., se sídlem Belgická 280/1, Praha, 
IČ: 24304018.  
 
11) Dodatek ke kupní smlouvě č. 2012-265 
Usnesení č. 3966/2014 (146/11b)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením dodatku ke kupní smlouvě č. 2012-265 uzavřené společností 
HAMAGA a.s., IČ 25170562, se sídlem Ratajova 1113/8, Praha 4 – Kunratice, jako stranou 
prodávající a městem Strakonice, IČ 251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, 
jako stranou kupující,  jejímž předmětem bude upřesnění označení převáděné tlakové 
zesilovací čerpací stanice vodovodu údaji dle katastrálního zákona, a to jako stavby bez čp/če 
se způsobem využití stavba technického vybavení na parc.č. st. 4252 v kat. území Strakonice, 
tak aby mohl být proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem dodatku k předmětné kupní smlouvě. 
 
12) Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) Tělocvičné jednotě Sokol 
Strakonice 
Usnesení č. 3967/2014 (146/11b)  
Rada města po projednání opravuje usnesení č. 3909/2014 (145/6a), které správně zní: 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na činnost Tělocvičné 
jednoty SOKOL Strakonice ve výši 320.000,-Kč za rok 2014 (viz příloha - textu smlouvy) za 
podmínky, že nejpozději s podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku bude uzavřena smlouva 
o prodeji pozemku parc. č. st. 114/3 o výměře 116 m2 v kat. území Strakonice do vlastnictví 
města Strakonice, a to za kupní cenu ve výši 180.000,- Kč stanovenou znaleckým posudkem.    
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy mezi Tělocvičnou jednotou SOKOL Strakonice jako 
prodávajícím a městem Strakonice jako kupujícím o prodeji pozemku parc. č. st. 114/3 o 
výměře 116 m2 v kat. území Strakonice do vlastnictví města Strakonice, a to za kupní cenu ve 
výši 180.000,- Kč stanovenou znaleckým posudkem. 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
11. Integrovaný plán rozvoje města Strakonice – zápis z 26. jednání Řídícího výboru 
IPRM Strakonice   
Usnesení č. 3968/2014 (146/12)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí  
zápis z 26. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice ze dne 7. května 2014  
II. Doporu čuje ZM 
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schválit zařazení projektového záměru „Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, 
Strakonice“ do indikativního seznamu projektů Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice 
(deprivované zóny „Sídliště MÍR“)  
 
12. Projekt „Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, Strakonice“ – 
schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
Usnesení č. 3969/2014 (146/13)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, Strakonice“ a 
předložení žádosti o poskytnutí podpory projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města 
Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) do Integrovaného operačního programu, 
Oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporovaná aktivita 
5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství (celkové výdaje projektu – 15.863.000,-  Kč, 
z toho celkové způsobilé výdaje projektu 11.090.000,- Kč) 
II. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Integrovaného operačního programu kofinancování 
projektu „Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, Strakonice“ z rozpočtu města 
Strakonice ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1.663.500,- Kč, a dále 
vyčlenění finančních prostředků ve výši minimálně 4.773.000,- Kč na financování 
nezpůsobilých výdajů projektu 
III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Integrovaného operačního programu předfinancování 
projektu „Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, Strakonice“ z rozpočtu města 
Strakonice ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 9.426.500,- Kč 
 
13. Zápis z 1. jednání Komise školství 
Usnesení č. 3970/2014 (146/14)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání Komise školství ze dne 15.5.2014. 
II. Bere na vědomí 
inspekční zprávu ČŠI a protokol o státní kontrole v Mateřské škole Strakonice, A. B. Svojsíka 
892. 
 
14. Stanovení osobního příplatku ředitele STARZ Strakonice 
Usnesení č. 3971/2014 (146/15)  
Rada města po projednání  
I. Stanovuje  
s účinností od 1.6.2014 osobní příplatek řediteli STARZ Strakonice Ing. Pavlu Marešovi. 
II. Ukládá 
oddělení personalistiky a mezd zpracovat nový platový výměr pro Ing. Pavla Mareše.   
 
 
15. ŠK-Veřejná zakázka malého rozsahu „výběr dodavatele  na koupi služebního 
osobního automobilu“    
Usnesení č. 3972/2014 (146/17)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
informaci o vyhodnocení výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele na koupi služebního osobního automobilu 
pro potřeby Šmidingerovy knihovny.  
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III. Pov ěřuje 
ředitelku Šmidingerovy knihovny k podpisu předmětné smlouvy . 
 
16. Projekt „Nejlepší škola ZŠ Dukelská - vybavení a modernizace pro zkvalitnění 
výuky“– schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města 
Strakonice   
Rada města po projednání  
Usnesení č. 3973/2014 (146/18)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Nejlepší škola ZŠ Dukelská - vybavení a modernizace pro 
zkvalitnění výuky“ a předložení žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního 
programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast 
podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 
(celkové výdaje projektu 3.130.000,- Kč). 
II. Doporu čuje ZM 
schválit, v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 
kofinancování projektu „Nejlepší škola ZŠ Dukelská - vybavení a modernizace pro 
zkvalitnění výuky“  z rozpočtu města Strakonice ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů 
projektu, tj. 469.500,- Kč. 
III. Doporu čuje ZM 
schválit, v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 
předfinancování projektu „Nejlepší škola ZŠ Dukelská - vybavení a modernizace pro 
zkvalitnění výuky“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů 
projektu, tj. 2.660.500,- Kč. 
 
17. Projekt  „Modernizace vybavení Základní školy Krále Jiřího z Poděbrad“– schválení 
realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice    
Usnesení č. 3974/2014 (146/19)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Modernizace vybavení Základní školy Krále Jiřího z Poděbrad“ a 
předložení žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad, Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory 2.4 – Rozvoj 
infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství (celkové výdaje projektu 
1.750.000,- Kč). 
II. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Modernizace vybavení Základní školy Krále Jiřího z Poděbrad“ 
z rozpočtu města Strakonice ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 
262.500,- Kč. 
III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu "Modernizace vybavení Základní školy Krále Jiřího z Poděbrad" 
z rozpočtu města Strakonice ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 
1.487.500,- Kč. 
  
18. Projekt  „Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a modernizace vybavení ZŠ 
F.L.Čelakovského“ - schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu 
města Strakonice            
Usnesení č. 3975/2014 (146/20)  
Rada města po projednání  
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I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a modernizace 
vybavení Základní školy F. L. Čelakovského“ a předložení žádosti o podporu projektu do 
Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 2 – Stabilizace a 
rozvoj měst a obcí, Oblast podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury základního, středního a 
vyššího odborného školství (celkové výdaje projektu 1.760.000,- Kč). 
II. Doporu čuje ZM 
schválit, v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 
kofinancování projektu „Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a modernizace vybavení 
Základní školy F. L. Čelakovského“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 15% z celkových 
způsobilých výdajů projektu, tj.  264.000,- Kč. 
III. Doporu čuje ZM 
schválit, v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 
předfinancování projektu „Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a modernizace 
vybavení Základní školy F. L. Čelakovského“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 85% 
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1.496.000,- Kč. 
 
19. Projekt „Strakonice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“– návrh ceny 
stočného a výše nájemného z vodohospodářského majetku města     
Usnesení č. 3976/2014 (146/21)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s navýšením ceny stočného na 28,78 Kč za 1 m3 bez DPH z důvodu splnění 
podmínek vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Strakonice intenzifikace 
ČOV a doplnění kanalizace, s platností od 1. 7. 2014 (cena vodného zůstává ve výši 
stanovené pro rok 2014, tj. 45,06 Kč za 1 m3 bez DPH).  
II. Doporu čuje ZM   
stanovit nájemné z provozu vodohospodářského majetku města Strakonice na rok 2014 ve 
výši 45 000 tis. Kč.   
   
20. Integrovaný plán rozvoje města Strakonice – zápis z 27. jednání Řídícího výboru 
IPRM Strakonice   
Usnesení č. 3977/2014 (146/22)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí  
zápis z 27. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice ze dne 22. května 2014  
II. Doporu čuje ZM 
schválit navýšení alokace pro Integrovaný plán rozvoje města Strakonice (deprivované zóny 
„Sídliště MÍR“) z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 5.2 – Zlepšení 
prostředí v problémových sídlištích o finanční částku ve výši 555.556 EUR, tj. celková 
alokace IPRM Strakonice tak bude činit 5.331.992 EUR 
III. Doporu čuje ZM 
schválit podstatné změny Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny 
„Sídliště MÍR“), které vznikly v souvislosti s navýšením částky alokované na realizaci IPRM 
Strakonice z Integrovaného operačního programu, tj.: 
- aktualizace rozpočtu IPRM Strakonice na aktivity v oblasti intervence 5.2 – Zlepšení 
prostředí v problémových sídlištích (navýšení celkových způsobilých výdajů IPRM 
Strakonice na částku 8.729 tis. EUR), 
- navýšení hodnoty monitorovacích indikátorů IPRM Strakonice, které se týkají aktivit 
v rámci oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, 
- změna termínu ukončení realizace IPRM Strakonice z původního termínu 30.6.2015 na nový 
termín 31.12.2015 
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IV. Doporučuje ZM 
schválit uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje 
města mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (ŘO IOP), Staroměstské náměstí 6, 110 15  
Praha 1 a Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21  Strakonice, jehož předmětem jsou 
veškeré změny specifikované v bodech II. a III. 
V. Doporučuje ZM  
pověřit starostu města podpisem předmětného dodatku 
 
21. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006    
Usnesení č. 3978/2014 (146/23)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném 
pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města 
Strakonice č. 1/2001, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku 
30. května 2014 – živá hudba – Johnny Kowalski and the Sexy Weirdos – Hospoda 
Habeš, Vodárenská 262, 386 01 Strakonice – pořádá Marie Poklopová, 386 01 Strakonice, 
IČ: 87780976 – od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne. 
 
22. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl s Ochranným svazem 
autorským pro práva k dílům     hudebním, o. s.      
Usnesení č. 3979/2014 (146/24)  
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, o. s., Čs. Armády 20, 16056 Praha 6. 
Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci akce Strakonické vítání léta, která se konala  
26. 4. 2013. Autorská odměna činí 1297,- vč. DPH 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
  
23. Finanční příspěvek – ZŠ F. L. Čelakovského                              
Usnesení č. 3980/2014 (146/25)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 4 000 Kč ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, 
Jezerní  1280 na zajištění dopravy při republikovém finále ve vybíjené mladších žáků 
základních škol v Nové Pace ve dnech 2.-3. 6. 2014. Bude hrazeno z organizace 214. 
 
24. Projekt  „Pořízení vybavení Základní školy Povážská, Strakonice pro zefektivnění 
výuky a učení se“ – schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu 
města Strakonice 
Usnesení č. 3981/2014 (146/26)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Pořízení vybavení Základní školy Povážská, Strakonice pro 
zefektivnění výuky a učení“ a předložení žádosti o podporu projektu do Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, 
Oblast podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného 
školství (celkové výdaje projektu  1.190.000,-Kč). 
II. Doporu čuje ZM 
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schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Pořízení vybavení Základní školy Povážská, Strakonice pro 
zefektivnění výuky a učení“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 15% z celkových 
způsobilých výdajů projektu, tj. 178.500,- Kč. 
III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Pořízení vybavení Základní školy Povážská, Strakonice pro 
zefektivnění výuky a učení“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 85% z celkových 
způsobilých výdajů projektu, tj. 1.011.500,- Kč. 
 
25. Muzeum středního Pootaví Strakonice – žádost o využití prostor 2. hradního nádvoří 
strakonického hradu 
Usnesení č. 3982/2014  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s využitím prostor 2. hradního nádvoří  v rámci Loutkové muzejní noci dne 30. května 2014, 
kde vystoupí divadlo eMILLION s ohnivou show za podmínky, že budou dodrženy všechny 
požárně bezpečnostní předpisy. 
 
26. Návrh na pamětní desku u příležitosti 20. výročí partnerství s Lengnau  
Usnesení č. 3983/2014  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s návrhem Ing. arch Andrlíka na pamětní desku, která bude umístěna v Lengnau (Švýcarsko) 
u příležitosti 20. výročí navázání partnerských vztahů. 
 
27. STARZ – „Leasing nového služebního užitkového vozu“ 
Usnesení č. 3984/2014  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Leasing nového služebního 
užitkového vozu“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel                          PhDr. Ivana Říhová 
   místostarosta                 místostarostka 


