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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  154. jednání Rady města Strakonice 

konaného 20. srpna 2014 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
Program:  
1. Souhlas s účastí v partnerském projektu v programu Evropa pro občany   
                           Usnesení č. 4219/2014  
2. Integrovaný plán rozvoje města Strakonice – zápis z 28. jednání Řídícího výboru IPRM 
Strakonice      

       Usnesení č. 4220/2014  
3. Projekt „Revitalizace veřejného prostranství – parkoviště Podskalská, Strakonice“ – 
schválení realizace a    zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 

       Usnesení č. 4221/2014  
4. Majetkové záležitosti 

           Usnesení č.4222/2014 – 4237/2014 
5. Změna usnesení (č. 4103/2014 a č. 4104/2014) – RO č. 76  

       Usnesení č. 4238/2014  
6. Rozpočtová   opatření  č.  90 - 99 

       Usnesení č. 4239/2014  
7. Akce „Žijeme v souladu s přírodou – I. etapa“– souhlas majitele pozemku s realizací 
projektu              

       Usnesení č. 4240/2014  
8. Výzva k podání nabídky, „ Výsadba smíšené aleje, obec Hajská, RBC č. 15 V  Lučinách“  

       Usnesení č. 4241/2014  
 
 
 
 
 
 
 
          
154. jednání Rady města Strakonice bylo zahájeno v 15:30 na dvoře MěÚ prohlídkou nově 
získaného vozidla VW Transportér od PČR pro potřeby městských hasičů a přívěsu se 
zásahovým člunem, kterým byla zásahová jednotka vybavena. Další jednání již následně 
pokračovalo v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval Mgr. Ing. 
Vondrys usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh 
programu jednání. 
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1. Souhlas s účastí v partnerském projektu v programu Evropa pro občany   
Usnesení č. 4219/2014 (154/2)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s účastí města Strakonice v partnerském projektu předkládaném do programu Evropa pro 
občany, jehož cílem  je motivace a podpora občanů v zapojování do dobrovolnických aktivit 
a přenos dobré praxe v této oblasti. Předpokládaný rozpočet 18 měsíčního projektu je 22 500 € a 
je ze 100% hrazen dotací.  
II. Souhlasí 
s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu města v letech 2015 – 2016 na 
předfinancování 50% této částky (11.250 €). 
III. Pov ěřuje   
starostu města podpisem dokumentů vyžadovaných nositelem projektu. 
           
2. Integrovaný plán rozvoje města Strakonice – zápis z 28. jednání Řídícího výboru 
IPRM Strakonice      
Usnesení č. 4220/2014 (154/3)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí  
zápis z 28. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice ze dne 13. srpna 2014.  
II. Doporu čuje ZM 
schválit zařazení projektového záměru „Revitalizace veřejného prostranství – parkoviště 
Podskalská, Strakonice“ do indikativního seznamu projektů Integrovaného plánu rozvoje 
města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“)  
 
3. Projekt „Revitalizace veřejného prostranství – parkoviště Podskalská, Strakonice“ – 
schválení realizace a    zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
Usnesení č. 4221/2014 (154/4)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Revitalizace veřejného prostranství – parkoviště Podskalská, 
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 – 
2.830.000,-  Kč) 
II. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Integrovaného operačního programu kofinancování 
projektu „Revitalizace veřejného prostranství – parkoviště Podskalská, Strakonice“ z rozpočtu 
města Strakonice ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 424.500,- Kč 
III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Integrovaného operačního programu předfinancování 
projektu „Revitalizace veřejného prostranství – parkoviště Podskalská, Strakonice“ z rozpočtu 
města Strakonice ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2.405.500,- Kč 
 
4. Majetkové záležitosti 
 
1) Stavební úpravy MŠ A.B. Svojsíka 
Usnesení č. 4222/2014 (154/1)  
Rada města po projednání  
I. Revokuje 
usnesení RM č. 3705/2014, bod II. 
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II. Schvaluje 
v souvislosti s navýšením kapacity MŠ A.B. Svojsíka 892 provedení stavebních úprav v ceně 
216.746,- Kč včetně DPH. 
 
2) Nebytové prostory v objektu čp. 9 v ul. Pod Hradem, Strakonice 
Usnesení č. 4223/2014 (154/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů o výměře 60 m2  v objektu 
č.p. 9 v ulici Pod Hradem ve Strakonicích s níže uvedeným žadatelem za následujících 
podmínek:  
- Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně – profesní 
oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s.,  zastoupená  PhDr. Adélou Doležalovou, se sídlem Záboří   
čp. 83, IČ: 02424282, pronájem za účelem poskytování služby odborného sociálního 
poradenství - provozování poradny pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, 
pracovně – profesní oblast a osobnostní rozvoj,  nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 15.000,-  Kč/ročně. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
3) Žádost pana Jana Schneedorfera, Strakonice 
Usnesení č. 4224/2014 (154/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 04-414 ze dne 12.7.2004 uzavřené mezi městem 
Strakonice a panem Janem Schneedorferem, jehož předmětem bude snížení nájemného           
z nebytových prostorů v objektu U Sv. Markéty 57 ve Strakonicích nájemci panu Janu 
Schneedorferovi, bytem Na Stráži 1319, Strakonice  na dobu 1 roku (1. září 2014 – až          
31. srpna  2015),  a  sice o 20 %  z  ročního nájemného.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
4) Pronájem nebytového prostoru  
Usnesení č. 4225/2014 (154/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů o výměře 24 m2, který se 
nachází v areálu Zimního stadionu Strakonice, Na Křemelce 512, konkrétně pod levým 
vstupním schodištěm do uvedeného objektu. s níže uvedenými žadateli za následujících 
podmínek:  
- Mgr. Jaroslav Babka, Strakonice, pronájem prostoru za účelem osobního užívání, nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 
3.000,-  Kč/ročně + úhradu energií.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
5)  Žádost spol. Euroškola Strakonice střední odborná škola s.r.o. 
Usnesení č. 4226/2014 (154/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 11  k nájemní smlouvě č. 94-003 uzavřené mezi městem Strakonice   
a Euroškolou Strakonice střední odbornou školou s.r.o., jehož předmětem bude snížení 
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nájemného z pronájmu budovy čp. 361 v ul. Husova ve Strakonicích  o 20 %  na dobu 1 roku, 
a sice od 1.9.2014 do 31.8.2015,  nájemci Euroškole Strakonice střední odborné škole s.r.o. . 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
6) ČR - Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ: 
42196451 – dohoda o uznání dluhu za bezesmluvné užívání pozemku p.č. 954/2 o výměře 
202 m2 v k.ú. Pracejovice 
Usnesení č. 4227/2014 (154/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o uznání dluhu za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 954/2 o výměře 
202 m2 v k.ú. Pracejovice za období od 1.8.2011 do 31.7.2014, který činí celkem 3. 315,-Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné dohody. 
 
1) JOHNSON CONTROLS FABRIC STRAKONICE a.s. IČ: 28085272, se sídlem 
Heydukova 1111, Strakonice – zřízení věcného břemena v souvislosti s připravovanou 
stavbou „Komunikační napojení průmyslové zóny u Blatenského mostu“   
Usnesení č. 4228/2014 (154/1a)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy s  firmou JOHNSON CONTROLS FABRIC STRAKONICE 
a.s., IČ: 28085272, se sídlem Heydukova 1111, Strakonice, týkající se  zřízení věcného 
břemene  ve prospěch města Strakonice, spočívajícího v  právu připojení uličních vpustí do 
stávajícího kanalizačního řadu na pozemcích p.č.st. 2179/1 a p.č.st. 2179/2, vše v k.ú. 
Strakonice. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. Smlouva bude 
uzavřena po vyhotovení geometrického plánu. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Vyhlášení záměru na prodej pozemků v lokalitě ul. Mlýnská (pod OD Hvězda) za 
účelem realizace polyfunkčního objektu  
Usnesení č. 4229/2014 (154/1a)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parcč. 591/1 o výměře cca 380 m2, 
části pozemku parcč. 591/6 o výměře cca 420 m2, části pozemku parcč. 595/12 o výměře cca 
290 m2 a části pozemku parcč. 595/1 o výměře cca 20 m2, vše v k.ú. Strakonice, za účelem 
výstavby polyfunkčního objektu s výrazným podílem garážovacích či parkovacích prostorů.  
 
3) Nabídka prodeje pozemků z vlastnictví MADETA a.s.  
Žadatel: MADETA a.s., IČ 63275635,  sídlem Rudolfovská 246/83, 370 50 České Budějovice 
Usnesení č. 4230/2014 (154/1a)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy mezi společností MADETA a.s., IČ 63275635, se 
sídlem Rudolfovská 246/83, 370 50 České Budějovice, na straně jedné jako prodávajícím a 
městem Strakonice, IČ 251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, jako stranou 
kupující, jejímž předmětem je prodej  následujících pozemků v kat. území Strakonice:  
parc.č. 1044 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 353 m2 
parc.č. 1043 ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 16032 m2  
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parc.č. 1040/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 168 m2 
parc.č. 1040/3 vodní plocha o výměře 863 m2 
parc.č. 1040/1 ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 19113 m2 
parc.č. st. 1823 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře  53 m2  
s budovou bez čp./če, se způsobem využití technická vyb. - objekt čerpací stanice. 
Nemovitosti včetně všech součástí a příslušenství (zejména se studnami na pozemcích) se 
převádí za kupní cenu ve výši 1.450.000,- Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné kupní smlouvy. 
 
4) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 020 o velikosti 1+0 (28,80 m2)  v domě č.p. 207, ul. 
Stavbařů,  Strakonice II  
Usnesení č. 4231/2014 (154/1a)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 020/207 o velikosti 1+0 (28,80 m2) v domě č.p. 207, ul. Stavbařů, 
Strakonice II, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle 
zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) paní Ivanou Laurovou, bytem 
Strakonice za  cenu  382.000,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s paní Ivanou Laurovou, bytem 
Strakonice, jejímž předmětem bude prodej b.j. 020/207 o velikosti 1+0 (28,80 m2) v domě č.p. 
207, ul. Stavbařů,  Strakonice II, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku, za  cenu 382.000,-Kč. 
III. Doporu čuje ZM 
Souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s paní Ivanou Laurovou, Strakonice, jejímž předmětem 
bude prodej b.j. 020/207 o velikosti 1+0 (28,80 m2) v domě č.p. 207, ul. Stavbařů, Strakonice 
II, včetně  spoluvlastnického  podílu  na společných  částech  domu  a  pozemku,  za cenu 
382.000,- 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. 020 o velikosti 1+0 (28,80 m2) v domě č.p. 
207 ul. Stavbařů, Strakonice II, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
5) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 004 o velikosti 1+0 (40,60 m2)  v domě č.p. 409, ul. 
Petra Bezruče,  Strakonice I  
Usnesení č. 4232/2014 (154/1a)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 004/409 o velikosti 1+0 (40,60 m2) v domě č.p. 409, ul. Petra 
Bezruče, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 
pozemku, dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) s panem Jiřím 
Chalušem, Strakonice za  cenu  501.500,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem Jiřím Chalušem, bytem 
Strakonice, jejímž  předmětem  bude  prodej  b. kj. 004/409 o velikosti 1+0 (40,60 m2) 
v domě č.p. 409, ul. Petra Bezruče, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku, za  cenu 501.500,-Kč. 
III. Doporu čuje ZM 
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souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s panem Petrem Chalušem, Strakonice, jejímž 
předmětem bude prodej b.j. 004/409 o velikosti 1+0 (40,60 m2) v domě č.p. 409, ul. Petra 
Bezruče, Strakonice I, včetně  spoluvlastnického  podílu  na společných  částech  domu  a  
pozemku,  za cenu 501.500,- 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. 004 o velikosti 1+0 (40,60 m2) v domě č.p. 
409 ul. Petra Bezruče, Strakonice I, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
6) Vyřazení majetku  
Usnesení č. 4233/2014 (154/1a)  
Rada města po projednání  

I. Doporučuje ZM 
Souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší než 
20.000,- Kč: 

STARZ  Strakonice  
- horolezecká stěna  – poř. cena 65.697,- Kč, r.poř. 2003.  
 
1) Žádost paní Olgy Topínkové,  Strakonice 
Usnesení č. 4234/2014 (154/1b)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na změnu nájemce v nájemní smlouvě uzavřené s městem Strakonice 
dne 8.4.2008 na pronájem nebytových prostorů o výměře 75 m2 v objektu Plaveckého 
stadionu Strakonice, Na Křemelce 305, jejichž nájemcem je paní Olga Topínková,  
v souvislosti se změnou názvu a právní subjektivity nestátního zdravotnického zařízení 
z fyzické osoby Olgy Topínkové, Strakonice na nestátní zdravotnické zařízení právnickou 
osobu - Rehabilitace Strakonice s.r.o., se sídlem Labutí 1361, Strakonice.  
 
2) Žádost pana Ing. Ivana Hrdličky, Strakonice  
Usnesení č. 4235/2014 (154/1b)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na změnu nájemce v nájemní smlouvě č. 07-376  uzavřené s městem 
Strakonice dne 30.7.2007 na pronájem nebytových prostorů o výměře 485 m2 v objektu Krále 
Jiřího z Poděbrad 772 ve Strakonicích, jejichž nájemcem je Ing. Ivan Hrdlička, Strakonice, 
v souvislosti se změnou názvu a právní subjektivity nájemce z dosavadní fyzické osoby Ivan 
Hrdlička, Strakonice na právnickou osobu HRDLIČKA OILS s.r.o., se sídlem Krále Jiřího 
z Poděbrad 772, Strakonice. 
 
3)  Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona 137/2006 Sb. veřejné zakázky na 
zhotovitele stavby: „Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice“  
Usnesení č. 4236/2014 (154/1b)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
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s vyhodnocením zadávacího řízení dle § 21 odst.1 písm.f) dle zák. 137/2006 Sb., v platném 
znění, – zjednodušené podlimitní řízení k veřejné zakázce na stavební práce: „Regenerace 
sídliště Stavbařů, Strakonice“.  
Pořadí firem, cena bez  DPH a cena včetně DPH: 
 

1. ROBSTAV k.s., Italská 1580/16,  
120 00 Praha 2, IČ: 27430774 

    5 227 732,00 Kč     6 386 055,00 Kč 

2. SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129,  
470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094 

    5 574 405,00 Kč     6 745 030,00 Kč 

3. EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové 
Město, 110 00 Praha 1, kontaktní adresa: 
Závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 
České Budějovice, IČ: 45274924 

    6 221 592,12 Kč     7 528 126,46 Kč 

4. Casta dopravní stavby s.r.o., Pražská 467, 
397 01 Písek, IČ: 28084136 

    6 452 461,00 Kč     7 807 477,81 Kč 

5. ZNAKON, a.s., Sousedovice 44,  
386 01 Strakonice, IČ: 26018055 

    6 498 149,94 Kč     7 862 761,43 Kč 

6. SWIETELSKY stavební s.r.o.,  
odštěpný závod, Dopravní stavby JIH, 
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, 
IČ: 48035599 

    6 916 419,00 Kč     8 368 867,00 Kč 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem: ROBSTAV k.s., Italská 1580/16, 120 00 Praha 2, IČ: 
7430774, na stavební práce „Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice, za cenu 5 227 732,00 
Kč bez DPH, tj. 6 386 055,00  Kč včetně DPH, s termínem dokončení díla do 28.11.2014.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
4) ZŠ  Povážská – dětské hřiště a zahrada 
Usnesení č. 4237/2014 (154/1b)  
Rada města po projednání v souvislosti s realizací stavby  „ZŠ  Povážská  Strakonice  – dětské hřiště a 
zahrada“ 
I. Nesouhlasí   
s uzavřením dodatku  jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla.    
 
5. Změna usnesení (č. 4103/2014 a č. 4104/2014) – RO č. 76  
Usnesení č. 4238/2014 (154/8)  
Rada města po projednání  
I.  M ění 
usnesení č. 4103/2014 ze dne 16. 7. 2014. 

  
RO  č. 76  ve výši  250 000,- Kč  
Finanční prostředky na zvýšení příspěvku na provoz ZŠ Dukelská – prostředky jsou určeny na 
dofinancování nákupu 340 ks šatnových skříněk pro I. stupeň v rekonstruovaném spojovacím 
krčku. Rozpočtové opatření bude kryto splátkou půjčky MAS LAG Strakonicko, o.s., která 
byla organizaci městem poskytnuta na podporu místních projektů veřejné správy, podnikatelů 
a neziskových organizací. 
 
Ke změně částky dochází vzhledem k výsledku výběrového řízení, které proběhlo dne 20. 8. 
2014 a je již známa vysoutěžená částka  (cca 535 000,- Kč). Zbytek dofinancuje ZŠ Dukelská 
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ze svého rezervního fondu. 
 
II.  Ruší 
usnesení č. 4104/2014 ze dne 16. 7. 2014 
 
6. Rozpočtová   opatření  č.  90 - 99 
Usnesení č. 4239/2014 (154/5)  
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje  
RO  č. 90  ve výši  131 800,- Kč 

• 30 000,- Kč -  Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice, Mírová 932 
Transfer na činnost souboru. Finanční prostředky budou použity na aktivity spojené 
s přípravou výročí 65 let od svého založení. 

• 50 000,- Kč -  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Strakonice 
Transfer na činnost sdružení. Finanční prostředky budou použity na výdaje spojené 
s přípravou oslav výročí 140 let od svého založení. 

• 20 000,- Kč -  TJ Dražejov, Virt 23 
Transfer na dofinancování projektu „Rekonstrukce sociálních zařízení a obnova vybavení pro 
návštěvníky sportoviště“. V rámci projektu došlo k celkové rekonstrukci WC.  Celkové  
náklady  na  akci činí 70 000,- Kč. TJ získala grant  ve  výši  43 000,- Kč. 

• 28 800,- Kč -  HC Strakonice o.s. 
Zvýšení prostředků na úhradu pronájmu ledové plochy v průběhu září až listopad 2014. 

• 3 000,- Kč -  Gymnázium Cheb 
Transfer na zakoupení knih v rámci podpory XXIII. ročníku Dějepisné soutěže studentů 
gymnázií ČR a SR, který se uskuteční 20. listopadu 2014.  
Rozpočtové opatření bude částečně kryto přesunem finančních prostředků z rozpočtu odboru 
školství a cestovního ruchu z položky významné akce (80 000,- Kč), částečně přesunem 
z akce  „Sídliště Mír - náměstíčko, Strakonice“, která se nebude v letošním roce realizovat  
(51 800,- Kč). 
RO  č. 91  ve výši  40 000,- Kč  
Zvýšení rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu na položce Zpravodaj, organizace 210 
z důvodu úhrady tisku speciální barevné přílohy, která bude obsahovat přehled dotací města 
za posledních 10 let. Rozpočtové opatření bude částečně kryto přesunem finančních 
prostředků z rozpočtu odboru rozvoje, z položky podklady a dokumenty pro rozvoj města (20 
000,- Kč), částečně přesunem z akce  „Sídliště Mír - náměstíčko, Strakonice“, která se nebude 
v letošním roce realizovat (20 000,- Kč). 
RO  č.  92  ve výši  67 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře tajemníka z položky poštovné na 
položku pořízení investic - kopírovacího stroje pro odbor dopravy. Stávající kopírka (rok 
pořízení 2004) je již opotřebovaná a zastaralá a její oprava je  nerentabilní. 
II.  Doporu čuje ZM 
schválit 
RO  č. 93  ve výši  3 000 000,- Kč  
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci STARZ Strakonice. Organizace má na 
rok 2014 schválený příspěvek ve výši 17 mil. Kč.  K navýšení dochází z důvodu provedených 
úhrad závazků z roku 2013 (cca 2,1 mil. Kč), dále z důvodu neuskutečněných plánovaných 
úhrad za nájemné od klubů využívající halu TJ ČZ Strakonice, Máchova 108 (hala oproti 
předpokladu dosud nebyla převedena do majetku města a tudíž  nelze účtovat nájemné za 
pronájem) a dále z důvodu nenaplnění plánovaných příjmů v letním plaveckém areálu vlivem 
nepříznivého počasí. 
Rozpočtové opatření bude částečně kryto přesunem finančních prostředků z rozpočtu odboru 
ŠCR, z položky příspěvky dle Zásad pro poskytování fin přísp. učených pro tělovýchovu, 
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sport a ost. volnočasové aktivity (700 000,- Kč), částečně z akce „Sídliště Mír - náměstíčko, 
Strakonice“, která se nebude v letošním roce realizovat (2 300 000,- Kč). 
 
Výše příspěvků dle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků města Strakonice určených 
pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity“ bude po snížení následující: 
Basketbalový klub Strakonice  1 014 900,- Kč 
SK Basketbal Strakonice      210 300,- Kč 
HC Strakonice, o.s.    3 077 250,- Kč 
TJ Fezko Strakonice – oddíl plav. sportů 1 806 125,- Kč 
TJ ČZ Strakonice – házená      885 200,- Kč 
TJ ČZ Strakonice – atletika        73 000,- Kč 
SK Policie Strakonice         72 400,- Kč 
DDM Strakonice – Fbc Strakonice      307 150,- Kč 
DDM Strakonice – potápěči           76 200,- Kč 
DDM – mladý záchranář           76 200,- Kč 
Potápěči Strakonice, o.s.          24 700,- Kč 
SK Fight Pro Strakonice       301 725,- Kč 
FK Junior Strakonice, o.s.               901 500,- Kč 
Tenis klub, Strakonice, o.s.           33 250,- Kč 
TJ Otava Strakonice       54 000,- Kč 
RO č. 94  ve výši  1 700 000,- Kč 
Finanční prostředky na akci „Přírodní zahrada MŠ Holečkova, Strakonice“. V rámci projektu 
budou zhotoveny herní prvky na zahradě, dojde k revitalizaci zeleně a dokončení oplocení na 
zahradě mateřské školy. Na akci bude požádáno o dotaci v rámci projektů OPŽP. Rozpočtové 
opatření bude kryto přesunem finančních prostředků  z akce „Sídliště Mír - náměstíčko, 
Strakonice“, která se nebude v letošním roce realizovat. 
RO č. 95  ve výši  75 000,- Kč 
Transfer Sdružení zdravotně postižených v ČR, Územní sdružení Strakonice, Stavbařů 213, 
na úhradu vody a tepla v budově Stavbařů 213 za rok 2013. Rozpočtové opatření bude kryto 
přesunem finančních prostředků  z akce „Sídliště Mír - náměstíčko, Strakonice“, která se 
nebude v letošním roce realizovat. 
RO č. 96  ve výši  170 000,- Kč 
Transfer HBC Strakonice 1921 – oddíl házené na zpracování projektové dokumentace 
„Šatnové zařízení haly pro házenou“ ve sportovním areálu Na Sídlišti. Šatny by pak mohli 
využívat jak sportovci užívající házenkářskou halu, tak fotbalisté. Rozpočtové opatření bude 
kryto přesunem finančních prostředků  z akce „Sídliště Mír - náměstíčko, Strakonice“, která 
se nebude v letošním roce realizovat. 
RO č. 97  ve výši  800 000,- Kč 
Investiční transfer Nemocnici Strakonice, a.s. na pořízení zdravotnického vybavení, zejména 
na pořízení porodnických lůžek a CLEO-monitoru na neurologické oddělení. Rozpočtové 
opatření bude kryto přesunem finančních prostředků  z akce „Sídliště Mír - náměstíčko, 
Strakonice“, která se nebude v letošním roce realizovat. 
RO č. 98  ve výši  600 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na položce opravy a údržba vodohospodářského 
fondu  (oprava vodovodu v ulici Mlýnská, výměnu čerpadel vodojemu Podsrp, stavební 
úpravy čerpací stanice ve Starém Dražejovu). Rozpočtové opatření bude kryto zvýšeným 
nájemným z vodohospodářského fondu (schváleno ZM dne 11.6.2014 usnesením č. 677). 
RO  č. 99  ve výši  80 000,- Kč  
Transfer pro MAS LAG Strakonicko, o.s. na částečné krytí nákladů spojených s činností a 
provozem  MAS LAG. 
III.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 90 - 92  provést a rozpočtová opatření č. 93 – 99 
předložit ke schválení na nejbližším zasedání ZM. 
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7. Akce „Žijeme v souladu s přírodou – I. etapa“– souhlas majitele pozemku s realizací 
projektu              
Usnesení č. 4240/2014 (154/6)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s realizací projektu ZŠ Povážská „Žijeme v souladu s přírodou – I. etapa“ na pozemcích parc.  
č. 297/1, 299/3, 299/4, 299/7 a stavební parc. č. 70 v k.ú. Přední Ptákovice. Předmětem 
projektu je výsadba zeleně a vytvoření přírodní zahrady.  
 
8. Výzva k podání nabídky, „ Výsadba smíšené aleje, obec Hajská, RBC č. 15 V  
Lučinách“              
Usnesení č. 4241/2014 (154/7)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s provedením zadání výzvy a zadávací dokumentace o veřejnou zakázku malého rozsahu, na 
dílo „Výsadba smíšené aleje, obec Hajská, RBC č. 15 V Lučinách“ 
II. Rozhodla 
zaslat výzvu a zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu  těmto zájemcům:    

1. Ing. Jiří Hájek-Zakládání zahrad, Olešná 82, 398 43 Bernartice                IČ: 67149821 
2. Ing. Václav Šmejkal – Park+, Štěpána Dvořáka 543, 399 01 Milevsko     IČ: 15800318 
3.   Ing. Martin Trávníček, Úzká 844, 399 01 Milevsko                                  IČ:  63297507 

a zároveň  zveřejnit výzvu k podání nabídek  na úřední desce města Strakonice s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů. 
III. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
1. člen  Ing. Pavel Pavel 
2. člen  Ing. Jaroslav Brůžek 
3. člen  Ing. Ondřej Feit 
4. člen – zástupce SFŽP 

    a náhradníky členů komise  pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve 
složení : 

1. náhradník PhDr. Ivana Říhová 
2. náhradník Ing. Anna Sekyrová 
3. náhradník Ing. Miroslav Šobr 
4.   náhradník  – zástupce SFŽP 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru životního prostředí zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou 
k podání nabídky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys              Ing. Pavel Pavel       
            starosta                  místostarosta   
 


