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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  149. jednání Rady města Strakonice 

konaného 18. června 2014 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Omluveni:   
Program:  
 

        
1.Majetkové záležitosti 

          Usnesení č. 4015/2014 – 4034/2014 
2.TS:  
A/ Bytové záležitosti            Usnesení č. 4035/2014 

  B/ Zpráva o monitorování systému řízeného větrání s rekuperací       Usnesení č. 4036/2014 
 
3.Navýšení počtu pracovníků zařazených do MěÚ Strakonice 

       Usnesení č. 4037/2014 
  4. Rozpočtová   opatření  č. 58  –  69 

       Usnesení č. 4038/2014 
5. ČČK Strakonice – žádost o fin. přísp. na jízdné pro výherce soutěže Mladý zdravotník 
                     Usnesení č.4039/2014 

  6. MP - Veřejná zakázka malého rozsahu (služební osobní automobil pro potřeby MP) 

        Usnesení č.4040/2014 
7. Zápis z 4. jednání komise pro sport 

        Usnesení č.4041/2014 
  8. ŠK – veřejná zakázka malého rozsahu (služební osobní automobil pro potřeby ŠK) 

        Usnesení č.4042/2014 
  9. Projekt „Třetí úplná aktualizace územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou  
      působností Strakonice“ – spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

        Usnesení č.4043/2014 
 10. Fórum Zdravého města - schválení příspěvků na základě hlasování občanů   

        Usnesení č.4044/2014 
 11. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006                            

        Usnesení č.4045/2014 
12. Úřad práce Strakonice – nominace zástupce do Poradního sboru ÚP 

        Usnesení č.4046/2014 
13. Jihočeská hospodářská komora - žádost 

        Usnesení č.4047/2014 
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149. jednání Rady města Strakonice zahájil pan Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:45 hodin 
v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1.Majetkové záležitosti 
 
1) Josef Troška, 386 01 Strakonice, IČ: 60652322  
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 1309/9 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 4015/2014 (149/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce, mezi městem Strakonice a panem Josefem Troškou, 386 01 
Strakonice, IČ: 60652322, za účelem oplocení, zajištění staveniště na pozemku p.č. st. 1013, 
v k.ú.Strakonice a zajištění bezpečnosti chodců, na dobu určitou – do 31.05.2015. 
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy.  
 
2) Pan Boris Cvetinov, Strakonice – žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru na 
pronájem 
Usnesení č. 4016/2014 (149/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a panem Borisem Cvetinovem, 
Strakonice, za účelem umístění cca 20-ti včelstev na pozemku p.č. st. 214 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic, obec Strakonice. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou.  
Ve Smlouvě o výpůjčce bude uvedena povinnost výpůjčitele starat se řádně o pozemek a 
užívání pozemku bude koordinováno se správcem areálu bývalé ČOV, tj. TS Strakonice s.r.o. 
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy.  
 
3) Lucie Vrecková, Strakonice I – žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 4017/2014 (149/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu k bytové jednotce č. 003 v domě č.p. 
49 Velké náměstí, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 47,50 m2 s paní Lucií Vreckovou, 
Strakonice I, a to ke dni 30.6.2014. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
4) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – opatření na ochranu sysla obecného na 
letištním pozemku parc.č. 76/2 a pozemku parc.č. 108/3 k.ú. Nové Strakonice 
Usnesení č. 4018/2014 (149/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s provedením zásahů (opatření) určených schváleným Záchranným programem sysla 
obecného na pozemku parc.č. 76/2 o výměře 201524 m2 a pozemku parc.č. 108/3 o výměře 
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82340 m2, v kat. území Nové Strakonice (lokalita letiště). Opatření spočívají v provedení 
pravidelné seče průběhu vegetační doby v roce 2014.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem Protokolu o projednání opatření s vlastníkem předmětných pozemků 
spočívající v pravidelné seči za účelem zlepšení přírodního a krajinného prostředí.  
III. Souhlasí 
s umístěním informační tabule v majetku AOPK ČR, jejíž obsahem budou osvětové 
informace o syslu obecném a jeho záchranném programu, na pozemek parc. č. 688 st. v kat. 
území Nové Strakonice (viz. situační mapka). Souhlas se uděluje na dobu 10-ti let od počátku 
realizace opatření. Veškeré další záležitosti spojené s umístěním informační tabule bude 
zajišťováno prostřednictvím uživatele letiště Aeroklubu Strakonice. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem Souhlasu vlastníka pozemku s opatřením spočívajícím v instalaci 
informační tabule za účelem osvěty návštěvnické veřejnosti o zvláště chráněném druhu syslu 
obecném a jeho záchranném programu.   
 
5) Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku pod trafostanicí 
Usnesení č. 4019/2014 (149/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 09-388 (162/CST/09) uzavřené dne 21.7.2009 
mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako pronajímatelem 
městem Strakonice jako nájemcem, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu  pozemku 
parc.č. st. 3504 (pozemek pod stavbou trafostanice) do 31.7.2016. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
6) Pronájem pozemku v lokalitě pod Hvězdou v době konání Václavské poutě  – 
vyhlášení záměru na pronájem pozemku 
Usnesení č. 4020/2014 (149/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 97/1 v k.ú. Strakonice, zpevněné plochy 
o výměře cca 950 m2 ,v době konání Václavské poutě ve Strakonicích, tj. od pondělí 15. září 
2014 do pondělí 29. září 2014, za účelem umístění prodejních stánků a provozování 
stánkového prodeje.  

 
7) Žádost o prodloužení dohody o bezúplatném užívání majetku v souvislosti 
s vybudováním a provozováním informačního systému města Strakonice 
Usnesení č. 4021/2014 (149/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 3 k Dohodě o bezúplatném užívání č. 04-487, jehož předmětem je 
změna doby trvání dohody o bezúplatném užívání majetku města v souvislosti s vybudováním 
a provozováním informačního systému města Strakonice z doby určité na dobu neurčitou, 
s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Ostatní ustanovení dle stávající Dohody o bezúplatném užívání 
č. 04-487 s firmou namax s.r.o., Průběžná 44, 370 04 České Budějovice, zůstávají 
nezměněna, tzn je sjednána odměna ve výši 600,- Kč ročně od firmy namax s.r.o. městu 
Strakonice za každou jednotlivou směrovku instalovanou v rámci všech pozic informačního 
systému a dále firma namax s.r.o. poskytuje městu Strakonice bezplatně následující počet 
míst pro umístění vyhrazených směrovek cílů města Strakonice: 2 směrovky bude-li celkový, 
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dotčenými orgány státní správy povolený, počet směrovek na pozici 6 až 8; 3 směrovky bude-
li celkový, dotčenými orgány státní správy povolený, počet směrovek na pozici alespoň 9 a 
více. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 3 Dohody o bezúplatném užívání č. 04-487. 
 
8) ŘSD ČR - Smlouva o sdružení  zadavatelů veřejné zakázky: „I/22 Strakonice, OK 
Katovická“ 
Usnesení č. 4022/2014 (149/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením „Smlouvy o sdružení zadavatelů“ mezi městem Strakonice a Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR, správou České Budějovice, IČ: 65993390, Lidická 49/110, 370 44 České 
Budějovice, zastoupené Ing. Janem Kudrlem, který je pověřen řízením Správy České 
Budějovice ŘSD ČR, přičemž předmětem smlouvy je vzájemná právní úprava práv a 
povinností mezi stranami smlouvy navzájem a vůči třetím osobám v souvislosti se společným 
postupem, resp. výkonem zadavatelských činností podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění a následně při realizaci veřejné zakázky: „I/22 Strakonice, OK 
Katovická“. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

9) Ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 4023/2014 (149/1)  
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy č. 2012-142 uzavřené dne 30.3.2012  mezi městem Strakonice 
a Pionýrskou skupinou Tábornický klub Písek, Smrkovická 2218, Písek, jejímž předmětem je 
pronájem nebytového prostoru ve III. nadz. podlaží budovy čp. 194 v ul. Lidická ve 
Strakonicích (učebna o výměře 51,80 m2) dohodou a sice ke dni 30.6.2014. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody. 
 
10) Příspěvková organizace Základní škola Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882, 386 01 
Strakonice, IČ 47255862 – dodatek č. 1  ke Smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku 
města Strakonice č. 2012-436 
Usnesení č. 4024/2014 (149/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-436 mezi městem Strakonice a 
příspěvkovou organizací Základní škola Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882, 386 01 
Strakonice, IČ 47255862, jehož předmětem bude doplnění čl. 2 o odst. č. 3, týkající se 
závazku smluvních stran, a to: bez vážného důvodu nevypovědět Smlouvu o výpůjčce č. 
2012-436 po dobu udržitelnosti projektu (nejdříve po 31.12.2020) a dalšího závazku, že 
v případě nutnosti výpovědi smluvní strany mezi sebou upraví užívání nemovitostí dotčených 
projektem „Modernizace vybavení Základní školy Krále Jiřího z Poděbrad“ jiným vhodným 
způsobem, tak aby udržitelnost projektu mohla být zachována.  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku č. 2012-436 se uzavírá za účelem 
realizace projektu „Modernizace vybavení Základní školy Krále Jiřího z Poděbrad“ . 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-436.  
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11) Příspěvková organizace Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 
1280, IČ 47255897 – dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku města 
Strakonice č. 2012-437 
Usnesení č. 4025/2014 (149/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-437 mezi městem Strakonice a 
příspěvkovou organizací Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní ul. 1280, 386 
01 Strakonice, IČ 47255897, jehož předmětem bude doplnění čl. 2 o odst. č. 3, týkající se 
závazku smluvních stran, a to: bez vážného důvodu nevypovědět Smlouvu o výpůjčce č. 
2012-437 po dobu udržitelnosti projektu (nejdříve po 31.12.2020) a dalšího závazku, že 
v případě nutnosti výpovědi smluvní strany mezi sebou upraví užívání nemovitostí dotčených 
projektem „Učíme se hlavou – srdcem – rukama: pořízení a modernizace vybavení Základní 
školy F. L. Čelakovského“ jiným vhodným způsobem, tak aby udržitelnost projektu mohla 
být zachována.  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku č. 2012-437 se uzavírá za účelem 
realizace projektu „Učíme se hlavou – srdcem – rukama: pořízení a modernizace vybavení 
Základní školy F. L. Čelakovského “ . 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-437.  
 
12) Příspěvková organizace Základní škola Strakonice, Dukelská 166, IČ 47255838 – 
dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku města Strakonice č. 2012-438 
Usnesení č. 4026/2014 (149/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-438 mezi městem Strakonice a 
příspěvkovou organizací Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 386 01 Strakonice, IČ 
47255838, jehož předmětem bude doplnění čl. 2 o odst. č. 3, týkající se závazku smluvních 
stran, a to: bez vážného důvodu nevypovědět Smlouvu o výpůjčce č. 2012-438 po dobu 
udržitelnosti projektu (nejdříve po 31.12.2020) a dalšího závazku, že v případě nutnosti 
výpovědi smluvní strany mezi sebou upraví užívání nemovitostí dotčených projektem 
„Nejlepší škola ZŠ Dukelská – vybavení a modernizace pro zkvalitnění výuky“ jiným 
vhodným způsobem, tak aby udržitelnost projektu mohla být zachována.  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku č. 2012-438 se uzavírá za účelem 
realizace projektu „Nejlepší škola ZŠ Dukelská – vybavení a modernizace pro zkvalitnění 
výuky“ . 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-438.  
 
13) Příspěvková organizace Základní škola Povážská Strakonice, IČ 70876240 – dodatek 
č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku města Strakonice č. 2012-439 
Usnesení č. 4027/2014 (149/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-439 mezi městem Strakonice a 
příspěvkovou organizací Základní škola Povážská Strakonice, Nad Školou 560, 386 01 
Strakonice, IČ 70876240, jehož předmětem bude doplnění čl. 2 o odst. č. 3, týkající se 
závazku smluvních stran, a to: bez vážného důvodu nevypovědět Smlouvu o výpůjčce č. 
2012-439 po dobu udržitelnosti projektu (nejdříve po 31.12.2020) a dalšího závazku, že 
v případě nutnosti výpovědi smluvní strany mezi sebou upraví užívání nemovitostí dotčených 
projektem „Pořízení vybavení Základní školy Povážská, Strakonice pro zefektivnění výuky a 
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učení“ jiným vhodným způsobem, tak aby udržitelnost projektu mohla být zachována.  
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku č. 2012-439 se uzavírá za účelem 
realizace projektu „Pořízení vybavení Základní školy Povážská, Strakonice pro zefektivnění 
výuky a učení“ . 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-439.                                                       
 
14) Zpracování technické a projektové dokumentace stavby: „Stavební úpravy zimního 
stadionu“  -  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014 - 109 
Usnesení č. 4028/2014 (149/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2014 - 109 mezi městem Strakonice a panem Jiřím 
Urbánkem, Strakonice, Přední Ptákovice, Hraniční 70, IČ:73552771, v souvislosti se 
zpracováním technické a projektové dokumentace stavby: „Stavební úpravy zimního 
stadionu“. Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny díla o 179.000,- Kč bez DPH za 
vícepráce, které vyplynuly během zpracování a projednávání projektové dokumentace 
s dotčenými orgány státní správy. Celková cena díla činí 385.300,- Kč bez DPH, tj. 466.213,-
Kč vč. DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku smlouvy. 
 
15) ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace 
Usnesení č. 4029/2014 (149/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
v souvislosti s realizací stavby: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ s návrhem 
změnového listu: 
ZL č.01Chlorovna: navýšení o 1.905.867,19 Kč bez DPH 
a dále se zařazením uvedeného změnového listu do předmětu díla formou příslušného dodatku 
k smlouvě o dílo s termínem provedení dle smlouvy o dílo. Konečná cena díla bude dále 
upravována na základě doměrkových změnových listů.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem uvedeného změnového listu č. 01 Chlorovna a dále příslušného 
dodatku k smlouvě o dílo.   
 
1) Helena Irdzová, Strakonice- žádost o snížení splátek 
Usnesení č. 4030/2014 (149/1a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
se snížením splátky dluhu za pana Martina Strnada a to z 2.000,- Kč na 1.000,- Kč za měsíc 
pro paní Helenu Irdzovou, V Ráji 768, Strakonice.  

 
2) Veřejná zakázka malého rozsahu „Automatická městská toaleta – ul. U Sv. Markéty“ 
Usnesení č. 4031/2014 (149/1a)  
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zrušit zadávací řízení na akci „Automatická městská toaleta – ul. U Sv. Markéty“. 
 
3)  Žádost o uzavření dohody o umožnění opravy stavby stávající plynovodní přípojky 
uložené v pozemku v majetku  města Strakonice p.č. KN 171/4 v  k.ú. Strakonice v 
souvislosti s přípravou a realizací stavby: „Modernizace domu čp. 220 na Velkém 
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náměstí ve Strakonicích“ 
Žadatel: Koflík s.r.o., Ratajova 1113/8, Kunratice, 148 00 Praha 
V zastoupení: Lukáš Urbánek, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 4032/2014 (149/1a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s opravou ( výměnou ve stávající trase ) NTL plynovodní  přípojky na  pozemku v majetku 
města Strakonice p.č. KN 171/4 v k.ú. Strakonice v souvislosti s  uvažovanou stavbou: 
„Modernizace domu čp. 220 na Velkém náměstí ve Strakonicích“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
4) Úhrada správního poplatku z důvodu výmazu zástavního práva v případě výkupu 
pozemků do vlastnictví města Strakonice  
Usnesení č. 4033/2014 (149/1a)  
Rada města po projednání  

I. Souhlasí  
s tím, že město Strakonice uhradí správní poplatek ve výši 1.000,-Kč pro vklad do katastru 
nemovitosti za účelem výmazu zástavního práva k pozemkům, které jsou předmětem převodu 
na město Strakonice. 
 
5) Veřejná zakázka malého rozsahu - výběr dodavatele stavby „ZŠ Dukelská – stavební 
úpravy spojovacího krčku“   
Usnesení č. 4034/2014 (149/1a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby „ZŠ  Dukelská – stavební úpravy spojovacího 
krčku“   
Nejvýhodnější nabídka  podala  PRIMA a.s. , Raisova 1004, Strakonice.   
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem PRIMA a.s., Raisova 1004, Strakonice, IČ : 42239743      
za cenu 4 190 000,- Kč bez DPH , termín plnění  od 1.7.2014 do 20.10. 2014.  
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy. 
 

      2. TS: A/ Bytové záležitosti 
Výpověď z nájmu bytu – nájem doba určitá (Pavolková Marie, Pavolko Jan) 
Usnesení č. 4035/2014 (149/3)  
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
podat výpověď z nájmu bytu s tříměsíční výpovědní lhůtou Pavolková Marie, Pavolko Jan, 
Strakonice, č.b. 013 o velikosti 1+1 dle § 2288 odst. 1 písm. b) OZ 89/2012 Sb spojenou 
s výzvou ke zdržení se dalších výtržností a při opakovaní pak ihned podat výpověď bez 
výpovědní lhůty se lhůtou k vyklizení 1 měsíc. 
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě potřeby po skončení nájmu k předmětnému bytu, 
podat žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
B/ Zpráva o monitorování systému řízeného větrání s rekuperací 
Usnesení č. 4036/2014 (149/6)  
Rada města po projednání  
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I. Bere na vědomí: 
zprávu o monitorování systému řízeného větrání s rekuperací v bytě č. 25 v domě čp. 1391 ul. 
Leknínová Strakonice. 
II. Ukládá: 
správě bytového hospodářství dále pokračovat v monitorování této akci a po ½ roce předložit 
zprávu na jednání RM. 
 
3.Navýšení počtu pracovníků zařazených do MěÚ Strakonice 
Usnesení č. 4037/2014 (149/4)  
Rada města po projednání  
I. Stanovuje  
s účinností od 1.7.2014 navýšení  celkového evidenčního  počtu zaměstnanců zařazených do  
obecního úřadu  o  1 pracovní místo na celkových 158 zaměstnanců.  
II. Ukládá 
tajemníkovi městského úřadu provést všechny pracovně právní kroky s touto změnou 
související. 
 
4.Rozpočtová opatření  č. 58  –  69 
Usnesení č. 4038/2014 (149/5)  
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje  
RO  č. 58  ve výši  218 000,- Kč  
Dotace ze SR na neinvestiční výdaje spojené s realizací projektů z Programu prevence 
kriminality na projekt „Strakonice – Speciální výslechová místnost“. 
RO  č. 59  ve výši  337 000,- Kč  
Dotace ze SR na neinvestiční výdaje spojené s realizací projektů z Programu prevence 
kriminality na projekt „Strakonice – Asistent prevence kriminality“. 
RO  č. 60  ve výši  29 000,- Kč  
Neinvestiční grant Jihočeského kraje na realizaci projektu „Strakonice v proměnách času – 
kniha fotografií“. 
RO  č. 61  ve výši  84 000,- Kč  
Neinvestiční dotace ze SR pro příspěvkovou organizaci Šmidingerova knihovna Strakonice na 
zajištění projektů: „Zelené otazníky – cyklus akcí s environmentálním zaměřením“ ve výši 6 
000,- Kč a „Modernizace  školícího  centra  pro  klienty  knihovny,  se zvláštním zřetelem na 
seniory“ ve výši 78 000,- Kč. 
RO  č. 62  ve výši  25 000,- Kč  
Neinvestiční grant Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci MěKS Strakonice na 
zajištění projektu „Národní šampionát mažoretek“. 
RO  č. 63  ve výši  272 946,96 Kč  
Neinvestiční zálohová platba  transferu ze státního rozpočtu a EU pro ZŠ Povážská, 
Strakonice na projekt OP VK „Moderně a interaktivně ve výuce“. 
RO  č. 64  ve výši  220 000,- Kč  
Finanční prostředky  na akci „Demolice Oaza“. Předmětem akce je odstranění objektu 
prodejny květin (stánek Oaza) z důvodu plánované realizace přístavby OD Maxim společností 
SRSoft s.r.o. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z prodeje pozemků v lokalitě 
obchodního domu Maxim a Prior od firmy SRSoft. s.r.o. 
RO  č. 65  ve výši  250 000,- Kč  
Finanční prostředky  na akci „Umístění kamery na křižovatce Katovická“. Z důvodu 
poruchovosti semaforových smyček budou semafory řízeny kamerovým systémem. 
Rozpočtové opatření bude kryto zvýšeným nájemným z provozu vodohospodářského majetku 
na rok 2014 (navýšení nájemného projednáno v ZM dne 11.4.2014). 
RO  č. 66  ve výši  100 000,- Kč  
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Finanční prostředky  na akci „Osvětlení přechodů ul. Radomyšlská, Stavbařů“. Realizací akce 
dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců na předmětných přechodech. Tyto přechody jsou jedny 
z posledních nebezpečných míst, které nejsou nasvětleny. Předpokládané celkové náklady činí 
250 000,- Kč, na akci byla získána dotace z JčK ve výši 152 000,- Kč. Rozpočtové opatření 
bude kryto zvýšeným nájemným z provozu vodohospodářského majetku na rok 2014 
(navýšení nájemného projednáno v ZM dne 11.4.2014). 
RO  č. 67  ve výši  250 000,- Kč  
Finanční prostředky  na akci „Zprostředkování burzovních komoditních obchodů na nákup 
elektrické energie na ČMKBK na období 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017 s firmou FIN-servis a.s.“. 
Bude hrazena odměna dohodci a úhrada poplatků na základě plné moci schválené RM. 
Koncem roku 2014 končí stávající smlouvy na dodávku el. energie pro město Strakonice a 
pro organizace zřizované a založené městem. Rozpočtové opatření bude kryto zvýšeným 
nájemným z provozu vodohospodářského majetku na rok 2014 (navýšení nájemného 
projednáno v ZM dne 11.4.2014). 
RO  č. 68  ve výši  92 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci odboru životního prostředí z prostředků určených na 
provoz psího útulku, kde dojde k úspoře finančních prostředků na oddělení vodního 
hospodářství na vypracování projektů na protierozní ochranu zemědělských pozemků včetně 
ochrany nemovitostí ležících pod nimi. 
RO  č. 69  ve výši  10 000,- Kč  
Poskytnutí transferu Student, o.p.s. Strakonice na projekt „Formule 1 ve školách“. 
Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z rozpočtu odboru rozvoje, položky územně 
plánovací dokumenty – studie, projekty, průzkumy. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 58 - 69 provést.  
 
5. ČČK Strakonice – žádost o finanční příspěvek na jízdné pro výherce soutěže Mladý 
zdravotník 
Usnesení č. 4039/2014 (149/7)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1.800 Kč Českému červenému kříži Strakonice 
pro pět soutěžících a jeden doprovod ze ZŠ Povážská Strakonice na úhradu jízdného a dalších 
nákladů spojených s účastí na republikovém kole soutěže Mladý zdravotník, které proběhlo 
ve dnech  13. – 15.6.2014 v Praze. Úhrada bude provedena z rozpočtu odboru školství a CR, 
položka 5169. 
 
6. MP - Veřejná zakázka malého rozsahu (služební osobní automobil pro potřeby MP) 
Usnesení č. 4040/2014 (149/8)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele   služebního osobního automobilu pro potřeby 
městské policie. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností Verold Strakonice s. r. o.., 
Dopravní č. p. 35, 386 01 Strakonice za cenu 206 611,54 Kč bez DPH, tj za celkovou cenu 
včetně DPH 250 000,- Kč. 
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy s uchazečem Verold Strakonice s. r. o., Dopravní č. p. 35, 386 01 
Strakonice na dodávku díla „ služební osobní automobil Škoda Yetti pro potřeby městské 
policie“ za cenu 206 611,54 Kč bez DPH, tj za celkovou cenu včetně DPH 250 000,- Kč.   
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy. 
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7. Zápis z 4. jednání komise pro sport 
Usnesení č. 4041/2014 (149/9)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis ze 4. jednání komise pro sport ze dne 9. 6. 2014. 
II. Upravuje 
- účel užití poskytnutého finančního příspěvku v usnesení číslo 3485/2014 ze dne 29. 1. 2014  
V. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč Duze Husot na medaile, poháry a ceny 
při finále Čech ligy škol ve šprtci v jídelně ZŠ F. L. Čelakovského dne 2. 3. 2014.  
III. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč JSDH Dražejov na nákup pohárů, 
diplomů a drobných cen při pohárové soutěži v požárním sportu – požární útok na fotbalovém 
hřišti v Dražejově ve dnech 19.-20. 7. 2014.   
IV. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 7 000 Kč Tenis klubu Strakonice, o. s., na 
uspořádání celostátního turnaje mladších žáků a žákyň na tenisových kurtech TK Strakonice, 
o. s., ve dnech 2.-4. 8. 2014, na uspořádání celostátního turnaje dorostenců a dorostenek na 
tenisových kurtech TK Strakonice, o. s., ve dnech 6.-9. 8. 2014  
a na uspořádání celostátního turnaje v babytenise na tenisových kurtech TK Strakonice, o. s., 
dne 9. 8. 2014.   
V. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 15 000 Kč České tábornické unii, TK Podskalí 
Strakonice na úhradu autobusu, palivového dřeva, benzínu do centrály a spotřebního 
materiálu při 15. ročníku Tábornické školy na Táborové základně ČTU Kadov u Blatné ve 
dnech 10.-24. 8. 2014.  
VI. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3 000 Kč (na každý uvedený turnaj 1 000 Kč) TJ 
ČZ Strakonice – oddílu házené na ceny a rozhodčí při turnaji žactva dne 6. 9. 2014 
v Házenkářské hale Strakonice, turnajích pro družstva Jihočeského kraje – přípravky a 
minižactvo (chlapci a děvčata) dne 28. 9. 2014 v tělocvičně TJ ČZ Strakonice a na venkovním 
házenkářském hřišti (v případě špatného počasí v Házenkářské hale Strakonice).  
VII. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč TJ Fezko Strakonice – oddílu 
plaveckých sportů na náklady spojené s uspořádáním mezinárodního turnaje ve vodním pólu 
CZECH open 2014 na Plaveckém stadionu Strakonice ve dnech 31. 7.-3. 8. 2014.  
VIII. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč TJ Fezko Strakonice – oddílu kuželek 
na uspořádání 34. ročníku turnaje čtyř družstev v Kuželně TJ Fezko Strakonice ve dnech 30.-
31. 8. 2014.  
IX. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč TJ ČZ Strakonice na zakoupení cílové 
kamery, pro Běh městem Strakonice a další podobné akce, pod podmínkou ukončení závodu 
„Běh městem“ max. do 19:30 hodin včetně ukončení veškeré hudební reprodukce a vyklizení 
areálu Letního kina. Příspěvek bude současně poskytnut za podmínky, že ulice Pod Hradem a 
na ní navazující prostory u Letního kina směrem ke 3-tí hradní bráně musí být z důvodu 
zahájení MDF od účastníků běhu vyklizeny také nejpozději do 19:30 hodin.  
HLASOVÁNO: pro 7 - schváleno 
 
8. ŠK – veřejná zakázka malého rozsahu (služební osobní automobil pro potřeby ŠK) 
Usnesení č. 4042/2014 (149/10)  
Rada města po projednání  



 11 

I. Bere na vědomí 
Zprávu, že z důvodu oznámení rimy DOMANSKÝ s.r.o., IČ 62914910, Českobrodská 566, 
198 00 Praha 9, odstupuje z výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na koupi 
služebního automobilu, byl osloven další uchazeč o tuto zakázku, který se umístil na druhém 
místě a to firma AUTO KALNÝ s.r.o., IČ 26320100, Čimice 77, 34201 okres Klatovy – 
provozovna Písecká 1292, 38601  Strakonice. 
II. Souhlasí 
S uzavření smlouvy s uchazečem AUTO KALNÝ s.r.o., IČ 26320100, Čimice 77, 342 01 
okres Klatovy – provozovna Písecká 1292, 38601 Strakonice na dodávku osobního vozu 
Peugeot Partner Tepee za cenu 264.380,-Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 
319.900,-Kč. 
III. Pov ěřuje 
Ředitelku Šmidingerovy knihovny k podpisu předmětné smlouvy. 
 
9. Projekt „T řetí úplná aktualizace územně analytických podkladů pro obec 
s rozšířenou působností Strakonice“ – spolufinancování projektu z prostředků města 
Strakonice  
Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnili Ing. arch. Slámová a Ing. Bašta 
Usnesení č. 4043/2014 (149/11)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje – GP Podpora tvorby 
aktualizací územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností – na projekt „Třetí 
úplná aktualizace územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností 
Strakonice“. 
II. Souhlasí 
se zadáním zakázky nejnižší podané nabídce – Ing. Pavla Hulcová, České Budějovice za cenu 
165.000,- Kč  včetně DPH. 
 
10. Fórum Zdravého města - schválení příspěvků na základě hlasování občanů   
Usnesení č. 4044/2014 (148/10)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvků   
z kapitoly Zdravé město Strakonice následujícím organizacím: 

1. Student o.p.s. na zajištění projektu Formule 1 ve školách pro ST Racing team ve výši 
10.000 Kč. 

2. Základní organizaci 20/01 ČSOP Strakonice na zajištění technického materiálu na 
transfer obojživelníků - komunikace I/4 směr Radošovice ve výši 3.000 Kč. 

3. Svazu diabetiků ČR - Územní organizace Strakonice, pobočný spolek na vybrané 
aktivity (pro seniory) - kultura, turistika, sport ve výši 3.000 Kč.  

 
11. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006                            
Usnesení č. 4045/2014 (149/2)  
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 
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Pátek 20. června 2014 – živá hudba – country bál – Hospůdka Habeš, Vodárenská 262, 
Strakonice 386 01, pořádá Osm a půl Opice, Zeyerovo nábřeží 262, 386 02 Strakonice, 
IČ: 22881646 – od 22:00 do 02:30 hodin následujícího dne. 
Sobota 21. června 2014 – živá hudba – skupina Romano Jilo Písek – romská taneční 
zábava – DDM Strakonice, Na Ohradě 417, Strakonice 386 01 – pořádá Vasil Grundza, 386 
01 Strakonice, IČ: 01352075 – od 22:00 do 03:00 hodin následujícího dne. 
Pátek 11. července, pátek 18. července, pátek 25. července 2014 – živá hudba – skupina 
Flying parties – Vyhlášení plaveckých závodů těl. postižených –  plavecký areál STARZ, 
Na křemelce 305, 386 01 Strakonice - pořádá Kontakt bB, Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6,  
IČ: 68402651– od 22:00 hodin do 02:30 hodin následujícího dne. 
Sobota 19. července 2014 – reprodukovaná hudba – Oslavy 110 let založení sboru + 
soutěž požární útok – fotbalové hřiště TJ Dražejov – pořádá JSDH Dražejov, Dražejov 81, 
386 01 Strakonice – od 22:00 hodin do 05:00 hodin následujícího dne. 
Od 1. července do 31. prosince 2014 – reprodukovaná a živá hudba – Restaurace Jiskra, 
Dukelská 37, 386 01 Strakonice – pořádá Pavel Vlček, 386 01 Strakonice,  
IČ: 13514296 – každý pátek a sobota, od 22:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne. 
Od 1. července do 30. září 2014 – reprodukovaná a živá hudba – Podskalí – ostrov – pořádá 
Pavel Vlček, 386 01 Strakonice, IČ: 13514296 – každý pátek a sobota, od 22:00 hodin do 
01:00 hodin následujícího dne. 
 
12. Úřad práce Strakonice – nominace zástupce do Poradního sboru ÚP 
Usnesení č. 4046/2014  
Rada města po projednání  
I. Nominuje 
PhDr. Ivanu Říhovou jako zástupce města Strakonice do Poradního sboru úřadu práce ČR 
krajské pobočky v Českých Budějovicích, kontaktního pracoviště ve Strakonicích. Poradní 
sbor bude sloužit ke zlepšení spolupráce při řešení aktuální situace na regionálním trhu práce. 
 
13. Jihočeská hospodářská komora, Oblastní kancelář Strakonice - žádost 
Usnesení č. 4047/2014  
Rada města projednání žádosti Jihočeské hospodářské komory, Oblastní kanceláře Strakonice 
I. Pověřuje 
starostu města jednáním o novém aktuálním znění smlouvy o spolupráci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
Mgr. Ing. Pavel Vondrys            Ing. Pavel Pavel  
             starosta                místostarosta   


