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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  150. jednání Rady města Strakonice 

konaného 25. 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 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka 
Mgr. Malotová - PR 

Program:  
1. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ U Parku, v MŠ Lidická, v MŠ  
   A.B.Svojsíka, v MŠ Šumavská a v MŠ Čtyřlístek 

        Usnesení č.4048/2014 
2. Zápis z 10. jednání Rady seniorů 

        Usnesení č.4049/2014 
3. TS – bytové záležitosti 
                   Usnesení č.4050/2014 – 4053/2014 
4. Užití znaku města 

       Usnesení č. 4054/2014 
5. Akce „Oprava komunikace v  Modlešovicích“– podání žádosti o příspěvek na výdaje  
    spojené s likvidací následků povodní v r. 2013 

        Usnesení č.4055/2014 
6. Zápis ze 13. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice 

        Usnesení č.4056/2014 
7. Zápis ze sociální komise, zařazení do pořadníku a přidělení bytu  v domě s pečovatelskou  
    službou 

        Usnesení č.4057/2014 
8. Majetkové záležitosti 

           Usnesení č.4058/2014 – 4088/2014 
9. Evropský den bez aut (16.9. –22.9.2014) 

        Usnesení č.4089/2014 
10. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl – Strakonické vítání léta 

        Usnesení č.4090/2014 
11. Příspěvek Armádnímu sportovnímu klubu, o.s. – Běh naděje  

        Usnesení č.4091/2014 
12. Licenční smlouva            

        Usnesení č.4092/2014 
13. Odpisové plány příspěvkových organizací  

        Usnesení č.4093/2014 
14. Rozpočtová  opatření  č.   70 – 74         

        Usnesení č.4094/2014 
15. Kontakt bB – záštita nad třemi týdny pobytové akce „XXII. Plavecké léto“ 

        Usnesení č.4095/2014 
16. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006                          

        Usnesení č.4096/2014 
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17. Odměny ředitelům řízených organizací za I. pololetí 2014 
        Usnesení č.4097/2014 

 
 
150. jednání Rady města Strakonice zahájil pan Ing. Pavel Pavel v 15:45 hodin v kanceláři 
starosty po skončení jednání VH DUDÁK – Měšťanský pivovar, a.s.. S ohledem na 
přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a 
odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ U Parku, v MŠ Lidická, 
v MŠ  A.B.Svojsíka, v MŠ Šumavská a v MŠ Čtyřlístek 
Usnesení č. 4048/2014 (150/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2014/2015 v MŠ      
U Parku ve třídě Motýlci na 26 dětí a ve třídě Dráčata na 28 dětí a odloučené pracoviště 
Lidická 194 na 28 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě 
vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
II. Souhlasí  
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2014/2015 v MŠ 
Lidická ve všech třídách na 28 dětí, odloučené pracoviště MŠ Školní ve všech třídách na 28 
dětí, odloučené pracoviště MŠ Holečkova 413 ve 3. třídě a ve 4. třídě na 25 dětí, odloučené 
pracoviště MŠ Spojařů 1260 v 1. třídě, ve 2. třídě a ve 3. třídě na 28 dětí a odloučené 
pracoviště MŠ Stavbařů 213 v 1. třídě a ve 2. třídě na 28 dětí za předpokladu, že zvýšení 
počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 
III. Souhlasí  
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2014/2015 v MŠ 
A.B.Svojsíka ve všech třídách na 28 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na 
újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
IV. Souhlasí  
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2014/2015 v MŠ 
Šumavská v 1. třídě, ve 2. třídě, ve 3. třídě a ve 4. třídě na 28 dětí za předpokladu, že zvýšení 
počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 
V. Souhlasí  
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2014/2015 v MŠ 
Čtyřlístek ve třídě Šmoulata na 26 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu 
kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
2. Zápis z 10. jednání Rady seniorů 
Usnesení č. 4049/2014 (150/3)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 10. jednání Rady seniorů města ze dne 4.6.2014. 
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3. TS – bytové záležitosti 
A/ Kulina Jozef, Strakonice 
Usnesení č. 4050/2014 (150/4)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s provedením rekonstrukce podlahy v pokoji o výměře cca 25m2. Rekonstrukce bude 
provedena svépomocí s tím, že materiál dodají Technické služby Strakonice s.r.o a zajistí 
odborný dozor při prováděných prací. Vlastní práce bude provedena na náklady nájemce. 
Z důvodu zhoršených podmínek bydlení v době prováděných prací, bude odpuštěn nájem za 
měsíc červenec.  
V případě opuštění bytu nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční kompenzaci. 
 
B/ Odepsání pohledávky – Zemen Petr, Strakonice 
Usnesení č. 4051/2014 (150/4)  
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
odepsat pohledávku ve výši 5 754,- Kč z účetní evidence TS Strakonice, s.r.o., správa 
bytového hospodářství, jako nevymožitelnou. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství odepsat pohledávku z účetní 
evidence. 
 
C/ Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá (Grundza Marek) 
Usnesení č. 4052/2014 (150/4)  
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.7.2014 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu 
na byt – nájem doba určitá Grundza Marek, Strakonice, č.b. 004 o velikosti 1+1 
s příslušenstvím, I. kategorie, ve 3. podlaží domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní 
smlouvy nebo nevyklizení bytu tj. do 31.7.2014, učinit potřebná opatření k podání návrhu na 
vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
D/ Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá (Bartošová Jana) 
Usnesení č. 4053/2014 (150/4)  
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu na byt – nájem doba určitá Bartošová Jana, Strakonice, č.b. 29 
o velikosti 4+1 s příslušenstvím, I. kategorie,  
ve 3. patře domu 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nevyklizení bytu do 19.7.2014, učinit potřebná 
opatření k podání návrhu na vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
4. Užití znaku města 
Usnesení č. 4054/2014 (150/5)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
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s užitím znaku města Strakonice na propagačních materiálech a upomínkových předmětech  
vydávaných k 95. výročí založení společnosti ČZ a.s. a při akci Motocykly ČZ, kola ČZ a 
historické automobily, která se uskuteční 13. září 2014.  
 
5. Akce „Oprava komunikace v  Modlešovicích“– podání žádosti o příspěvek na výdaje 
spojené s likvidací následků povodní v r. 2013 
Usnesení č. 4055/2014 (150/6)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o příspěvek z Fondu solidarity EU na krytí výdajů spojených s likvidací 
následků povodní v červnu 2013 na území Jihočeského kraje na akci „Oprava komunikace 
v Modlešovicích“  
 
6. Zápis ze 13. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice 
Usnesení č. 4056/2014 (150/7)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 13. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice ze dne 9. 6. 2014. 
II. Ukládá 
odboru rozvoje a odboru školství a CR prezentovat veřejnosti přehled podaných a úspěšných 
dotačních žádosti za uplynulé programovací období v samostatné příloze ve Zpravodaji města 
a předložit na jednání RM i další formy prezentace. 
 
7. Zápis ze sociální komise, zařazení do pořadníku a přidělení bytu  v domě 
s pečovatelskou službou 
Usnesení č. 4057/2014 (150/12)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání sociální komise ze dne 18.6.2014 
II. Souhlasí  
s přidělením bytu: 
a)  o velikosti 1+0 a výměře  32,95 m2, číslo bytu C22 v Domě s pečovatelskou službou, 
Rybniční 1283, Strakonice panu Jaroslavu Lískovcovi, 386 01 Strakonice, přičemž smlouva o 
nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou  jednoho roku s možností automatického 
prodloužení vždy o další rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční 
nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši   1.557 Kč. 
b)  o velikosti 2+0 a výměře  54,09  m2, číslo bytu 016 v Domě s pečovatelskou službou, 
Jezerní 1281, Strakonice manželům Daniele a Josefu Novákovým, bytem Přešťovice, 386 01 
Strakonice, přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou  jednoho roku 
s možností automatického prodloužení vždy o další rok, při plnění podmínek vyplývajících 
z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši  2.617  Kč. 
III. Ukládá 
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválená usnesení .  
 
8. Majetkové záležitosti 
 
1) Markéta Kalčíková, Strakonice – žádost o uzavření nové nájemní smlouvy 
Usnesení č. 4058/2014 (150/2)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu tzv. startovacího bytu na bytovou jednotku 
č. 005 o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 v domě č.p. 206 ul. Stavbařů s paní Markétou 
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Kalčíkovou, Strakonice a dále s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky 
č. 005 v domě č.p. 206 ul. Stavbařů o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Kalčíkovou, 
přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o 
další 1 rok formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.891,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy 
 
2) Jitka Rachačová, Strakonice – žádost o uzavření nové nájemní smlouvy 
Usnesení č. 4059/2014 (150/2)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu tzv. startovacího bytu na bytovou jednotku 
č. 010 o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 v domě č.p. 205 ul. Stavbařů s  paní Jitkou 
Rachačovou, Strakonice a dále s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové 
jednotky č. 010 v domě č.p. 205 ul. Stavbařů o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní 
Rachačovou, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku s možností 
prodloužení vždy o další 1 rok formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících 
z nájmu bytu.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.891,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
3) Technické služby Strakonice, s.r.o. – žádost o odpuštění nájmu za měsíc červenec 
2014 za 3 b.j. v domě č.p. 47 Velké náměstí 
Usnesení č. 4060/2014 (150/2)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s odpuštěním nájemného za měsíc červenec 2014 z důvodu výměny stávajících oken a 
rekonstrukce fasády v č.p. 47 Velké náměstí Strakonice, pro nájemce: paní Jarmilu 
Michlovou, č.b.j. 02, nájemné ve výši 4.214,- Kč, paní Ludmilu Havlíčkovou a pana Jana 
Palíška, č.b.j. 08, nájemné ve výši 4.847,- Kč a paní Martinu Kopeckou, č.b.j. 07, nájemné ve 
výši 3.812,- Kč.  
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice, s.r.o. odepsat nájem za měsíc červenec u těchto nájemců: paní 
Jarmila Michlová, paní Ludmila Havlíčkovou a pan Jan Palíšek a paní Martina Kopecká, 
všichni bytem Strakonice.   
 
4) Petra Kunová, Strakonice – žádost o výměnu sklepa 
Usnesení č. 4061/2014 (150/2)  
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí  
s výměnou sklepa, který přináleží bytové jednotce č. 002 v domě č.p. 364 Havlíčkova, jehož 
nájemcem je žadatelka o výměnu sklepa - paní Petra Kunová, za sklep, který přináleží 
k b.j.003 (volný byt) v domě č.p. 364 ul. Havlíčkova.   
 
5) Uvolněná b.j. 1+0, č.b. 003, v domě č.p. 518 Bažantnice, Strakonice 
Usnesení č. 4062/2014 (150/2)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
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s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. 003 o velikosti 1+0 a výměře 43,40 m2 v domě č.p. 518 
Bažantnice, Strakonice II, s manž. Zdeňkem a Jolanou Kunovými, Strašice, 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 2.321,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Uvolněná b.j. 2+0, č.b. 006, v domě č.p. 1082 ul. Mlýnská, Strakonice 
Usnesení č. 4063/2014 (150/2)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 001 v domě 
č.p. 1256 ul. Obránců míru, Strakonice, s paní Jarmilou Dejmkovou, Strakonice a dále 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. 006 o velikosti 2+0 a výměře 53,30 m2 v domě č.p. 
1082 ul. Mlýnská, Strakonice I, s paní Jarmilou Dejmkovou, přičemž smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o další rok, při plnění 
podmínek vyplývajících z nájmu bytu.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.356,-Kč.  
V případě odmítnutí bytové jednotky s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. 006 o velikosti 
2+0 a výměře 53,30 m2 v domě č.p. 1082 ul. Mlýnská, Strakonice I, s panem Pavlem Loudou,  
Horažďovice, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností 
automatického prodloužení vždy o další rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.356,-Kč.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy 
 
7) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 008, v domě č.p. 802 ul. Husova, Strakonice  
Usnesení č. 4064/2014 (150/2)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 008 v domě č.p. 802 ul. Husova, 
Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 60,89 m2 s paní Zuzanou Jurgovou, Velký Bor, přičemž 
smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu 1 roku s možností prodloužení vždy o další 1 
rok formou dodatku k NS při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a v souladu 
s ustanovením § 4 písm. h) nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném znění. Nájemní smlouvu 
lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat podmínky nařízení vlády č. 
146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti).  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.672,- Kč. 
V případě odmítnutí bytové jednotky s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
na bytovou jednotku č. 009 v domě č.p. 204 ul. Stavbařů s paní Lucií Chvojkovou,  
Strakonice a dále s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 008 v domě č.p. 
802 ul. Husova, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměre 60,89 m2 s paní Lucií Chvojkovou,  
přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu 1 roku s možností prodloužení vždy o 
další 1 rok formou dodatku k NS při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a v souladu 
s ustanovením § 4 písm. h) nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném znění. Nájemní smlouvu 
lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat podmínky nařízení vlády č. 
146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti).  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.672,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a  smlouvy. 
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8) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 004, v domě č.p. 364 ul. Havlíčkova, Strakonice 
Usnesení č. 4065/2014 (150/2)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
žádost pana Romana Lacka, týkající se přidělení bytu č. 004 v domě č.p. 364 ul. Havlíčkova, 
Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením  Smlouvy o nájmu bytu č. 004 o velikosti 2+1 a výměře 80,90 m2 v domě č.p. 
364 ul. Havlíčkova, Strakonice s paní Zdenkou Hrdinovou, Strakonice, přičemž Smlouva o 
nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení 
vždy o další 1 rok,  při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 4.145,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
V případě odmítnutí bytové jednotky s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. 004 o velikosti 
2+1 a výměře 80,90 m2 v domě č.p. 364 ul. Havlíčkova, Strakonice s panem Jakubem 
Holubem, Strakonice, přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku 
s možností automatického prodloužení vždy o další 1 rok,  při plnění podmínek vyplývajících 
z nájmu bytu.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 4.145,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
9) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 002, v domě č.p. 518 Bažantnice, Strakonice II 
Usnesení č. 4066/2014 (150/2)  
Rada města po projednání  
I.Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 004 v č.p. 518 
Bažantnice s paní Beatou Grundzovou, Bažantnice, Strakonice II a dále s uzavřením   
Smlouvy o nájmu bytu č. 002 o velikosti 2+1 a výměře 89,70 m2 v domě č.p. 518 Bažantnice, 
Strakonice II s paní Beatou Grundzovou, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½  
roku  s možností prodloužení vždy o další ½ rok měsíce formou dodatku k NS, při plnění 
podmínek vyplývajících z nájmu bytu.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 4.798,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy 
 
10) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 022, v domě č.p. 205 ul. Stavbařů, Strakonice II 
Usnesení č. 4067/2014 (150/2)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. 022 v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, Strakonice o 
velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 se slečnou Janou Turkovou, Volyně, přičemž smlouva o 
nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o další 1 rok 
formou dodatku k NS,  při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.891,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy  
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11) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice -  Mírová 173 – 
přeložka VN, NN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o, Katov ická 175, 386 01 
Strakonice 
Usnesení č. 4068/2014 (150/2)  
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 energetického zařízení do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 565/11, KN 395/42 a p.č. KN 395/4 vše v k.ú. 
Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice -  Mírová 173 
– přeložka VN, NN“ , dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
12) Žádost o uzavření smlouvy č.: PI-014330028725/001 o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemeni v souvislosti se stavbou: „Strakonice – parc. č. 596/20 – 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. 4069/2014 (150/2)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č.: PI-014330028725/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu pro uložení energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 
596/2 a p.č. KN 639/1 vše v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou: „Strakonice – 
parc. č. 596/20 – kNN“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
13) Žádost o uzavření smlouvy č.: ZP-014130003579/001 o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu v souvislosti se stavbou: „001060000103 Rek. NTL  ul. Radomyšlská 
a Husova, Strakonice“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GK Plavec – Michalec, Budovcova 2530, 397 01 Písek 
Usnesení č. 4070/2014 (150/2)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č.: ZP-014130003579/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu pro uložení energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 
16, p.č. KN 563/37, p.č. KN 572/1, p.č. KN 572/27, p.č. KN 580/4, p.č. KN 580/20, p.č. KN 
580/47,  p.č. KN 1272/20, p.č. KN 1272/21, p.č. KN 1277/1, p.č. KN 1281/12, p.č. KN 
1281/13, p.č. KN 1288/28 a p.č. KN 1315/1vše v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou: 
„001060000103 Rek. NTL  ul. Radomyšlská a Husova, Strakonice“, cena za věcné břemeno 
je stanovena dle znaleckého posudku č.4116–4/2014 částkou  42.350,- Kč  + DPH. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
1) Miroslav Sivák, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 4071/2014 (150/2a)  
Rada města po projednání  
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II. 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. 4072/2014 (150/2a)  
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. 4073/2014 (150/2a)  
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. 4074/2014 (150/2a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  003 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. 4075/2014 (150/2a)  
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. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
6) Helena Irdzová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 4076/2014 (150/2a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
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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) Žaneta Grundzová, Strakonice – Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 4077/2014 (150/2a)  
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí  
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, týkající se prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni 
ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  
 
8) Josef Lacko, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 4078/2014 (150/2a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  A02 o velikosti 1+1 a 
výměře 37,10 m2 v domě č.p. 613 ul. Budovatelská pro pana Josefa Lacka, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
9) Mária Kudrá čová, Strakonice – prodloužení nájemní smlouvy  
Usnesení č. 4079/2014 (150/2a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  A28 o velikosti 1+0 a 
výměře 41,99 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, pro paní Máriu Kudráčovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o dalších ½ roku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
10) Olga Horváthová, Strakonice – prodloužení nájemní smlouvy  
Usnesení č. 4080/2014 (150/2a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  A44 o velikosti 1+1 a 
výměře 43,89 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, pro paní Olgu Horváthovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o dalších ½ roku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
11) Stomatologická ordinace MUDr. Milada Hálková s.r.o., Václavská 282, 386 01 
Strakonice, IČ: 28135521 
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 4081/2014 (150/2a)  
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, mezi městem Strakonice a společností Stomatologická 
ordinace MUDr. Milada Hálková s.r.o., Václavská 282, 386 01 Strakonice, IČ: 28135521, 
jejímž předmětem je umístění a provedení stavby „Novostavba stomatologické a 
ortodontické ordinace s bytovou jednotkou, včetně napojení na technickou infrastrukturu“ na 
pozemku p.č. 320/409 v k.ú. Přední Ptákovice, obec Strakonice.  
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
12) Stavební úpravy ulice Mlýnská, Hradební a Ellerova, Strakonice 
Usnesení č. 4082/2014 (150/2a)  
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby „Stavební úpravy ulice Mlýnská, 
Hradební a Ellerova, 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 „Stavební 
úpravy ulice Mlýnská, Hradební a Ellerova, 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 Ing. Jan Blahout 
5. člen Ing. Lukáš Srb 
6. člen Ing. Ludvík Němejc 
7. člen zástupce Jihočeské hospodářské komory 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník p. Michal Bezpalec 
3. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
4. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
5. náhradník p. Jaroslav Houska 
6. náhradník p. Václav Šrámek 
7. náhradník zástupce Jihočeské hospodářské komory 

Dále bude jako pozorovatel přizván zástupce Centra pro regionální rozvoj ČR. 
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) Pronájem nebytových prostorů  
Usnesení č. 4083/2014 (150/2a)  
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude pronájem učebny o výměře 51,80 m2 
ve III. nadzemním podlaží objektu bývalé Základní školy Lidická 194 ve Strakonicích,  
s následujícím žadatelem za níže uvedených podmínek: 
- p. Jiří Pešl, bytem Strakonice, pronájem učebny za účelem zřízení výtvarného ateliéru, 
chodby a WC jsou společné s dalšími nájemci  nebytových prostorů  ve III. nadzemním  
podlaží uvedené budovy, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 70,- Kč/m2/rok + služby spojené s nájmem bude nájemce 
hradit na účet organizace STARZ Strakonice.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
14) Pozemek pod bytovým domem čp. 2105 v kat. území Strakonice - nájem 
Usnesení č. 4084/2014 (150/2a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s  uzavřením nájemní smlouvy mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových jako pronajímatelem a městem Strakonice jako nájemcem, jejímž předmětem je 
id. podíl ve výši 717/12197 na pozemku pod bytovým domem čp. 994, 995 parc.č. st. 2133/1 
v kat. území Strakonice. Nájem se uzavírá na dobu určitou od 15.6.2014 do 14.6.2016. Výše 
nájemného činí 502,- Kč za rok, tj. 44,- Kč/m2/rok. Ve smlouvě je sjednána inflační doložka. 
Součástí smlouvy je dále ustanovení o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku za období od 
23.5.2011 do 14.6.2014 ve výši 1.248,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné nájemní smlouvy. 
 
15)  Otevřené podlimitní řízení dle zákona 137/2006 Sb. veřejné zakázky na zhotovitele 
stavby: „Revitalizace strakonického hradu – II. etapa“ – část 1  
Usnesení č. 4085/2014 (150/2a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením zadávacího řízení dle § 21 odst.1 písm.a) dle zák. 137/2006 Sb., v platném 
znění, – otevřené podlimitní řízení k veřejné zakázce na stavební práce: „Revitalizace 
strakonického hradu – II. etapa“ - část 1.  
Pořadí firem, cena bez  DPH a cena včetně DPH: 
 

1. TVInvest s.r.o., Jiráskova 163, 384 22 
Vlachovo Březí, IČ: 27607721 

    6 017 777,25 Kč     7 281 510,64 Kč 

2. PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 
386 01 Strakonice, IČ: 43841252 

    8 649 639,00 Kč     10 466 063,00 Kč 

3. PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 
2486/24, 390 02 Tábor, IČ: 44797958 

    8 817 324,00 Kč     10 668 962,00 Kč 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem: TVInvest s.r.o., Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo Březí, 
IČ: 27607121, na stavební práce „Revitalizace strakonického hradu – II. etapa“ - část 1, za 
cenu 7 281 510,64 Kč včetně DPH, s termínem dokončení díla do 9.12.2014.  
Dílčí termíny plnění veřejné zakázky:  
a) SO hradní studna - dokončení nejpozději do 31.10.2014, za podmínky přerušení prací a 
vyklizení staveniště na dobu konání 21. Mezinárodního dudáckého festivalu (MDF), tj. od 
21.8.2014 do 25.8.2014, včetně. 
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b) SO 10 (objekt knihovny na 2. nádvoří) - dokončení nejpozději do 20.8.2014 
c) SO 13, SO 16 stavební úpravy exteriérů (střecha, fasády dětské knihovny) - dokončení 
nejpozději do 20.8.2014 
d) SO 13, SO 16 stavební úpravy interiérů dětské knihovny - zahájení prací 1.9.2014, 
dokončení nejpozději do 9.12.2014  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
16)  Otevřené podlimitní řízení dle zákona 137/2006 Sb. veřejné zakázky na zhotovitele 
stavby: „Revitalizace strakonického hradu – II. etapa“ – část 2 (vybavení nábytkem)  
Usnesení č. 4086/2014 (150/2a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením zadávacího řízení dle § 21 odst.1 písm.a) dle zák. 137/2006 Sb., v platném 
znění, – otevřené podlimitní řízení k veřejné zakázce na stavební práce: „Revitalizace 
strakonického hradu – II. etapa“ - část 2 (vybavení nábytkem).  
Pořadí firem, cena bez  DPH a cena včetně DPH: 

1. DŘEVOINTER Strakonice, s.r.o., U Hajské 
322, 386 01 Strakonice, IČ: 25231073 

    676 313,00 Kč     818 338,73 Kč 

2. Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o., 
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov,  
IČ: 26071584 

    1 188 740,00 Kč     1 438 375,40 Kč 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem: DŘEVOINTER Strakonice, s.r.o., U Hajské 322, 386 01 
Strakonice, IČ: 25231073, na veřejnou zakázku „Revitalizace strakonického hradu – II. etapa“ 
- část 2 (vybavení nábytkem), za cenu 818 338,73 Kč včetně DPH, s termínem dokončení 
veřejné zakázky do 31.1.2015.  
Dílčí termíny plnění veřejné zakázky:  
- zahájení montáže nábytku na místě stavby bude probíhat od 10.12.2014. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
17)  Otevřené podlimitní řízení dle zákona 137/2006 Sb. veřejné zakázky na zhotovitele 
stavby: „Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava - Strakonice“  
Usnesení č. 4087/2014 (150/2a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením zadávacího řízení dle § 21 odst.1 písm.a) dle zák. 137/2006 Sb., v platném 
znění, – otevřené podlimitní řízení k veřejné zakázce na stavební práce: „Revitalizace areálu 
hřbitova u kostela sv. Václava - Strakonice“.  
Pořadí firem, cena bez  DPH a cena včetně DPH: 

1. SABBIA s.r.o., Neumannova 158, 383 01 
Prachatice, IČ: 60851724 

    5 438 440,00 Kč     6 580 512,00 Kč 

2. ALDAST, spol. s r.o., 5. května 149, 386 01 
Strakonice, IČ: 45023140 

    5 949 976,00 Kč     7 199 471,00 Kč 

3. GEMA ART GROUP a.s., Haštalská 760/27, 
110 00 Praha 1, IČ: 26437741 

    6 056 232,95 Kč     7 328 041,87 Kč 

II. Souhlasí 
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s uzavřením smlouvy s uchazečem: SABBIA s.r.o., Neumannova 158, 383 01 Prachatice, IČ: 
60851724, na stavební práce „Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava - 
Strakonice“, za cenu 6 580 512,00 Kč včetně DPH, s termínem dokončení díla do 15.11.2014.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
18) Žádost paní Lenky Staňkové, Strakonice 
Usnesení č. 4088/2014 (150/2a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2010-172 uzavřené dne 1.6.2010 mezi městem 
Strakonice a panem Milošem Staňkem, Strakonice, jehož předmětem bude přechod nájmu dle 
výše uvedené nájemní smlouvy na manželku zemřelého p. Miloše Staňka, tj. p. Lenku 
Staňkovou, Strakonice.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
9. Evropský den bez aut (16.9. –22.9.2014) 
Usnesení č. 4089/2014 (150/8)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
se zapojením města Strakonice do celoevropské akce „Evropský týden mobility“ s mottem 
„Naše ulice, naše volba“, která proběhne ve dnech 16. - 22.9.2014 a se zorganizováním 
„Evropského dne bez aut“. 
II. Pověřuje   
starostu města podpisem Charty 2014. 
 
10. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl – Strakonické vítání léta 
Usnesení č. 4090/2014 (150/9)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční hromadné smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se 
společností Integram – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových   
a zvukově obrazových záznamů, o. s. Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1. Jedná se o licenci 
k užití hudebních děl v rámci akce Strakonické vítání léta na strakonickém hradě 26. dubna 
2014. Autorská odměna činí Kč 1198 vč. DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
11. Příspěvek Armádnímu sportovnímu klubu, o.s. – Běh naděje  
Usnesení č. 4091/2014 (150/10)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku Armádnímu sportovnímu klubu, o.s., Školní 41, Strakonice ve výši  
Kč 10 000 na zajištění charitativní akce Běh naděje, která se uskuteční ve čtvrtek 18. září 
2014. Příspěvek bude hrazen z organizace ŠCR č. 204 – významné akce.  
 
12. Licenční smlouva            
Usnesení č. 4092/2014 (150/11)  
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
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s uzavřením licenční smlouvy s autorem Pavlem Koubkem, Strakonice. Jedná se o licenci 10 
perokreseb k projektu Strakonická šifra. Autorská odměna činí  
5 000,- Kč (včetně DPH). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
13. Odpisové plány příspěvkových organizací  
Usnesení č. 4093/2014 (150/13)  
Rada města po projednání  
I. Schvaluje   
odpisové plány za I. pololetí r. 2014 podle návrhů těchto příspěvkových organizací: 
- MŠ Strakonice , Šumavská 264, Strakonice 
- ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad, ul. Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice 
- ZŠ F.L.Čelakovského, Jezerní 1280, Strakonice 
 
14. Rozpočtová  opatření  č.   70 – 74         
Usnesení č. 4094/2014 (150/15)  
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje 
RO  č. 70 ve výši  227 891 ,- Kč 
Neinvestiční finanční příspěvek z Jihočeského kraje na administraci Programu obnovy 
venkova Jihočeského kraje v roce 2014. Výdaje na POV jsou již zahrnuty ve schváleném 
rozpočtu města na rok 2014. 
RO  č. 71  ve výši  45 800 ,- Kč 
Dotace ze SR na krytí výdajů při uskutečněných zásahů jednotky SDH Strakonice mimo její 
územní obvod, na věcné vybavení jednotky,  opravy a další neinvestiční výdaje. 
RO  č. 72  ve výši  605 772 ,- Kč 
Dotace ze SR na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí 
stát za období 1. čtvrtletí roku 2014. 
RO  č. 73  ve výši  52 441,62 Kč 
Doplatek dotace z ROP na akci „Komunikační napojení nové části průmyslové zóny Jelenka 
ve Strakonicích“. Celková výše přijaté dotace činí 4 252 441,62 Kč, částka 4 200 000,- Kč již 
byla schválena zastupitelstvem města dne 11.6.2014 usnesením č. 680/ZM/2014. 
RO  č. 74  ve výši  46 000 ,- Kč 
Přesun finančních prostředků určených na zajištění projektu „Strakonice – asistent prevence 
kriminality“ z odboru rozvoje do rozpočtu městské policie ( 20 000,- Kč na výstroj asistentů, 
22 400,- Kč na DPP pro mentora, 3 600,- Kč na příspěvek na telefon). 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 70 – 74  provést. 

         
15. Kontakt bB – záštita a finanční příspěvek  nad třemi týdny pobytové akce „XXII. 
Plavecké léto“ (RO č. 75) 
Usnesení č. 4095/2014 (150/14)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s převzetím záštity starostou města nad třemi týdny pobytové akce „XXII. Plavecké léto“ – 
třítýdenní pobytové akce pro tělesně postižené s intenzivním programem plavání a 
kompenzačního cvičení, pořádaného od 6.7. – 26.7.2014  ve Strakonicích, v areálu letního 
koupaliště Na Křemelce.  
II. Souhlasí 
s poskytnutím  příspěvku ve výši 6.000,-Kč Kč. Bude kryto přijatými úroky. 
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16. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006                          
Usnesení č. 4096/2014 (150/16)  
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném 
pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města 
Strakonice č. 1/2001, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku 
Sobota 28. června 2014 - živá hudba - koncert skupin Krwawý koleno, Extrakt, Twist 
and shout, Narttu, Z ničeho nic, Morfium - Kemp Podskalí, Strakonice 386 01 - pořádá 
Michal Polata, 386 01 Strakonice, IČ: 16841760 - od 22:00 hodin do 24:00 téhož dne. 
 
17. Odměny ředitelům řízených organizací za I. pololetí 2014 
Usnesení č. 4097/2014 (150/17)  
Rada města po projednání v souladu s §134 zák. č. 262/2006 Zák. práce za splnění mimořádných 
úkolů v I. pol. r. 2014 
I. Stanovuje 
odměnu ředitelům řízených organizací za I. pol. r. 2014, jejíž výše je v písemné podobě 
uložena na personálním oddělení MěÚ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
Ing. Pavel Pavel             PhDr. Ivana Říhová 
  místostarosta                 místostarostka           


