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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  163. jednání Rady města Strakonice 
konaného 22. října 2014 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:     7 členů RM 

Mgr. Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel – místostarosta  
PhDr. Říhová – místostarostka  
RM: Ing. Joza,  Mgr. Cháberová, Mgr. Pavelka, Mgr. Samec – člen RM 
Ing. Jan Tůma – tajemník MěÚ 
Eva Mácková – zapisovatelka 
 

Omluveni:  PhDr. Marie Kotlíková – PR 
 

Program:  
       

1. Majetkové záležitosti 
              Usnesení č. 4427/2014 – 4438/2014 
2. Navýšení počtu pracovníků zařazených do MěÚ Strakonice (SPOD) 
                Usnesení č. 4439/2014 
3. ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 – žádost o schválení přijetí nepeněžního daru 
                Usnesení č. 4440/2014 
4. Smlouva č. 14184154 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR (kompostéry) 
                Usnesení č. 4441/2014 
5. Poskytnutí finančních příspěvků na kulturu  
                Usnesení č. 4442/2014 
6. Rozpočtová opatření 125 - 132 
                Usnesení č. 4443/2014 
7. Záštita starosty a finanční příspěvek ČSCH Klub chovatelů holubů prácheňských káníků   
                Usnesení č. 4444/2014 
8. Získávání veškerých peněžních darů podle zákona č. 250/2000 Sb. § 27, odst. 5 do 
vlastnictví příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Město Strakonice 
                Usnesení č. 4445/2014 
9. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt "Třetí úplná aktualizace územně analytických 
podkladů pro obec s rozšířenou působností Strakonice" 

                Usnesení č. 4446/2014 
10. Úprava usnesení – Pošumavská dudácká muzika       
                Usnesení č. 4447/2014 
11.  MěÚSS -  a) Pověření k uzavírání smluvních vztahů      
                                   Usnesení č. 4448/2014 
                        b) Pověření k uzavírání smluvních vztahů AD                           (1
                Usnesení č. 4449/2014 
12. RO č. 133 a způsob  výplaty odměn uvolněným členům ZM při skončení  funkč. období  
                Usnesení č. 4450/2014 
13. RO č. 134 – č.137, změna objemů  prostředků na platy zaměstnanců města Strakonice, 
MP, MěKS, STARZ, MěÚSS a Šmidingerovy knihovny /změna nařízení vlády č. 224/2014/   
                Usnesení č. 4451/2014 
14. Ukončení účinnosti smlouvy o zajištění závodního stravování                         
                Usnesení č. 4452/2014 
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15. MAS LAG – zařazení správního území obce do územní působnosti SCLLD MAS 
                Usnesení č. 4453/2014 
16. Aeroklub Strakonice – žádost o finanční příspěvek (Letecký den – 6.9. 2014)) 
                Usnesení č. 4454/2014 
 
163. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:30 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 

 
1.Majetkové záležitosti 
Projednání těchto bodů se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1) Helena Irdzová,– prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 4427/2014 (163/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. 003 o velikosti 2+1 a výměře 65,90 m2 se sl. Helenou 
Irdzovou, , přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíc s možností 
prodloužení vždy o další 1 měsíc formou dodatku k NS při plnění podmínek vyplývajících 
z nájmu bytu. V NS budou vyjmenovány osoby, které budou v předmětném bytě bydlet a 
zároveň bude upozorněno na povinnost hlásit osoby, které žijí s nájemcem v bytě (§2272 
Občanského zákoníku). Zároveň předmětem nájemní smlouvy bude ustanovení, že nájemce 
po dohodě s pronajímatelem přistupuje k dluhu, který má dlužník Martin Strnad, a který ke 
dni 15.10.2014 činí 10.362,- Kč (nájemné bytových prostor). Nájemce se zavazuje tento dluh 
uhradit v pravidelných splátkách po 1.000,- Kč měsíčně, splatných vždy do 20. dne v měsíci 
počínaje měsícem následujícím po uzavření této smlouvy, pod ztrátou výhody splátek, 
v hotovosti na pokladně TS Strakonice, s.r.o. Nedodržení tohoto splátkového kalendáře bude 
považováno za hrubé porušení této nájemní smlouvy s právem pronajímatele odmítnout 
prodloužení nájemní smlouvy. 
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.525,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
III. Revokuje 
usnesení RM č. 4342/2014, bod II. 
HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 
 
2) Vendula Vašátková – žádost o uzavření nové nájemní smlouvy 
Usnesení č. 4428/2014 (163/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu tzv. startovacího bytu na bytovou jednotku 
č. 012 o velikosti 1+0 a výměře 29,80 m2 s paní Vendulou Vašátkovou, a dále s uzavřením 
Smlouvy o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 012 o velikosti 1+0 a výměře 29,80 m2s paní 
Vendulou Vašátkovou, 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 1.594,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
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II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy 
HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 
 
3) Alena Černá,– žádost o podnájem bytu 
Usnesení č. 4429/2014 (163/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
v souladu s ust. § 2275 oz., s podnájmem b.j. č. 010, nájemce Alena Černá  pro paní Lucii 
Trnkovou, + 3 osoby, a to na dobu od 1.11.2014 do 31.10.2015 s tím, že podnájem byl 
schválen na dobu určitou a skončí uplynutím této doby. Po skončení podnájmu podnájemce 
nemá právo na náhradní byt ani podnájem.   
II. Ukládá 
odboru majetkovému udělit souhlas s podnájmem žadateli. 
HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 
 
4) Tenis klub Strakonice, spolek, Máchova 178, 386 01 Strakonice, IČ: 16820037  
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 441/1, p.č. st. 4190 a p.č. st. 3357, vše v k.ú. 
Strakonice 
výše uvedený bod bude předložen na příští jednání RM 
 
5) Pavel Toman, - žádost o souhlas z titulu majitele sousedního pozemku 
Usnesení č. 4430/2014 (163/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 360/1 v k.ú. Strakonice, s realizací stavby „oplocení 
pozemku“ na pozemku p.č. 360/19, v k.ú. Strakonice, obec Strakonice. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města Strakonice.  
HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 
 
6) Sallerova výstavba, spol. s.r.o. – rozšíření stávajícího obchodního centra   
výše uvedený bod bude předložen na příští jednání RM 
 
7) Výpůjčka  nebytové jednotky  
Usnesení č. 4431/2014 (163/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytové jednotky č. 988/102 o výměře 23,8 m2 v přízemí 
domu č.p. 988 v ul. Ellerova ve Strakonicích mezi městem Strakonice a slečnou Dominikou 
Váňovou,  za účelem  využití prostorů pro taneční zkoušky a k uskladnění kostýmů a rekvizit 
taneční skupiny IGNIS MARINIS, výpůjčitel  bude hradit na své náklady služby spojené 
s výpůjčkou, smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu 1 roku. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 
 
8) Přehled objednávek majetkového odboru za 3. čtvrtletí 2014 
Usnesení č. 4432/2014 (163/1) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za 3. čtvrtletí 2014 
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HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 
 
9) Stavba: „I/22, Strakonice“ 
Usnesení č. 4433/2014 (163/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uložením ornice ze stavby: „I/22, Strakonice“ v předpokládaném množství 11.729,47 m3 na 
pozemky v majetku města Strakonice, a to p.č. 1165, p.č. 1371/119 a na část pozemku p.č. 
1371/1, vše v k.ú. Strakonice. 
II. Pověřuje 
Ing. Petra Šťastného, MěÚ Strakonice, orgán ochrany ZPF, evidencí a přejímkou uložené 
ornice ze stavby: „I/22, Strakonice“ na pozemek v majetku města Strakonice p.č. 1165 v k.ú. 
Strakonice. 
III. Pov ěřuje 
Ing. Ondřeje Feita, MěÚ Strakonice, evidencí a přejímkou uložené ornice ze stavby: „I/22, 
Strakonice“ na pozemek v majetku města Strakonice p.č. 1371/119 a na část pozemku p.č. 
1371/1, vše v k.ú. Strakonice. 
HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 
 
1) ČR - ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, Nové Město ÚZSVM - 
náhrada za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 601/3 o výměře 213 m2  a  p.č. 1147 o 
výměře 359 m2, vše  v k.ú. Pracejovice 
Usnesení č. 4434/2014 (163/1a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s náhradou za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 601/3 o výměře 213 m2  a  p.č. 1147 o 
výměře 359 m2, vše v k.ú. Pracejovice, městem Strakonice ve výši 5 034,-Kč ročně, a to za 
dobu od 1.4.2014 do dne předcházejícího dni právních účinků zápisu vlastnického práva 
těchto pozemků do katastru nemovitostí (předpoklad  cca 3.146,-Kč celkem). 
HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 
 
2) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. KN 320/416 v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou: 
„Novostavba ordinace a bytu na poz. p.č. KN 320/409 v k.ú. Přední Ptákovice“ 
Žadatel: Stomatologická ordinace MUDr. Milada Hálková  
V zastoupení: Milada Skládalová Hálková 
Usnesení č. 4435/2014 (163/1a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uložením  přípojky O2  do pozemku p.č. KN 320/416 v  majetku města Strakonice (oddělen 
geometrickým plánem č. 895-16/2014 z pozemku p.č. KN 320/409) vše v  k.ú. Přední 
Ptákovice v souvislosti se  stavbou: „Novostavba ordinace a bytu na poz. p.č. KN 320/409 v  
k.ú. Přední Ptákovice“, dle sazebníku s tím, že nebude zasahováno do nového chodníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 
 

3) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se stavbou „Komunikační napojení 
průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 4436/2014 (163/1a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
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s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 
339 01 Klatovy, v souvislosti se stavbou: „Komunikační napojení průmyslové zóny U 
Blatenského mostu ve Strakonicích“. Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny díla o 
41.337,64 Kč bez DPH (příloha č.2). Cena díla tedy činí 6.804.201,64 Kč bez DPH, tj. 
8.233.083,99 Kč vč. DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku.  
HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 
 
4) Dodatek č.1 k smlouvě o dílo v souvislosti s realizací stavby: „Strakonice, páteřní 
cyklostezka – propojení pod mostem J. Palacha“ 
Usnesení č. 4437/2014 (163/1a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 v souvislosti s realizací stavby: „Strakonice, páteřní cyklostezka – 
propojení pod mostem J. Palacha“. Předmětem dodatku č.1 je navýšení ceny dílo o 
205.606,58 Kč bez DPH na základě vyčíslení méně-více prácí dle změnového listu č.1. 
(příloha č.3). Termín plnění zůstává dle smlouvy o dílo. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č.1 
HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 
 
5) Parkování v souvislosti s realizací stavby „Revitalizace veřejného prostranství – 
parkoviště Podskalská, Strakonice“ 
Usnesení č. 4438/2014 (163/1a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s bezplatným parkováním na parkovištích na Velkém náměstí v lokalitě od ulice Bavorova po 
ulici Na Stráži pro majitelku provozovny kadeřnictví „Wella“ paní Helenu Bůžkovou, a to po 
dobu realizace stavby „Revitalizace veřejného prostranství – parkoviště Podskalská, 
Strakonice“ 
HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 
 
2. Navýšení počtu pracovníků zařazených do MěÚ Strakonice (SPOD) 
Usnesení č. 4439/2014 (163/2) 
Rada města po projednání  
I. Stanovuje  
s účinností od 1.1.2015 navýšení  celkového evidenčního  počtu zaměstnanců zařazených do 
obecního úřadu  o  3 pracovní místa na celkových 161 zaměstnanců  
II. Ukládá 
tajemníkovi městského úřadu provést všechny pracovně právní kroky s touto změnou 
související 
HLASOVÁNO: pro 5/2 se zdrž.- schváleno 
 
3. ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 – schválení přijetí nepeněžního daru 
Usnesení č. 4440/2014 (163/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s přijetím daru od firmy MEGABOOKS CZ, spol. s r.o., Třebohostická 2283/2, Praha 10. 
Jedná se o projektor BENQ, který základní škola získala za věrnostní body za odběr učebnic  
a pracovních sešitů na angličtinu.   
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HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 
 
4. Smlouva č. 14184154 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR (kompostéry) 
Usnesení č. 4441/2014 (163/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy č. 14184154 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Strakonice – pilotní 
projekt separace biologicky rozložitelných odpadů“ mezi městem Strakonice, Velké náměstí 
2, 386 01 Strakonice a Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 
Praha 11.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 
 
5. Poskytnutí finančních příspěvků na kulturu  
Usnesení č. 4442/2014 (163/5) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši Kč 1 000 Mateřskému centru Beruška Strakonice, 
Lidická 194, 386 01 Strakonice na 6. ročník vypouštění balonků s dětskými přáníčky 
Ježíškovi, který se uskuteční 12. 12. 2014 v zahradě v Lidické ulici.  
II. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši Kč 2 000 DDM Strakonice, Na Ohradě 417, 
Strakonice na zajištění akcí pořádaných pro děti a veřejnost do konce roku 2014 - tvůrčí dílny 
a Mikulášská nadílka.  
HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 
 
6. Rozpočtová opatření 125 - 127 
Usnesení č. 4443/2014 (163/6), (163/6a) 
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje  
RO  č. 125  ve výši  14 600,- Kč  
Zvýšení rozpočtu Městské policii Strakonice na úhradu opravy osobního vozidla městské 
policie 5C0-3383. Rozpočtové opatření bude kryto úhradou pojistného plnění od Kooperativy 
pojišťovny, a.s. po likvidaci škodní události. Finanční prostředky byly  na účet města připsány 
dne 19. 9. 2014. 
RO  č. 126  ve výši  60 000,- Kč  
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Šmidingerova knihovna  Strakonice na 
ozvučení společenského sálu knihovny, který bude využíván ke kulturním a vzdělávacím 
akcím. Rozpočtové opatření bude kryto splátkou půjčky MAS LAG Strakonicko, o.s. 
Celková cena ozvučení dle cenové nabídky činí 118 764,- Kč, zbývající částku ve výši 58 
764,- Kč uhradí organizace ze svého rezervního fondu. 
RO  č. 127  ve výši  238 000,- Kč  
Finanční příspěvek úřadu práce na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců na veřejně 
prospěšné práce včetně pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění. 
RO  č. 128  ve výši  159 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu výdajů kanceláře tajemníka, oddělení 
informatiky z položky opravy na položku pořízení výpočetní techniky. Finanční prostředky 
budou použity  na rozšíření kapacity diskového pole technologického centra, které je nutné 
hlavně z důvodu navýšení kapacity pro scanované dokumenty spisové služby. 
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RO  č. 129  ve výši  100 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu výdajů odboru rozvoje z org. 298 – rozvoj 
města na org. 293 – dětská hřiště. Finanční prostředky budou použity na nákup herních prvků. 
RO  č. 130  ve výši  250 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků  v  rámci  rozpočtu výdajů majetkového  odboru  z akcí 
„Rekonstrukce WC v letním kině“ ve výši 200 000,- Kč a  „Rekonstrukce tribuny ČZ Na 
Sídlišti“ ve výši 50 000,- Kč, kde dojde k úspoře finančních prostředků z důvodu nižší 
vysoutěžené ceny díla oproti předpokladu, na opravy budov v majetku města. Finanční 
prostředky budou použity zejména na opravu omítek na hradě, na budově odboru dopravy ul. 
Poděbradova čp. 772, na budově Euroškoly, Husova 361, na opravu elektroinstalace hasičské 
zbrojnice Modlešovice a na opravu kanalizace v Bažantnici. 
RO  č. 131  ve výši  250 000,- Kč   
Přesun finančních prostředků  v  rámci  rozpočtu výdajů majetkového  odboru  z položky  
komunikace – investice na akci „Otavská páteřní cyklostezka“ z důvodu navýšení ceny díla 
(viz. materiál majetkového odboru). 
RO  č. 132  ve výši  30 000,- Kč   
Zvýšení rozpočtu výdajů odboru životního prostředí na položce ochrana přírody –   
ekologická výchova. Rozpočtové opatření bude kryto přijatým finančním příspěvkem od 
Nadace Parntnerství Brno na zajištění podzimních výsadeb původních odrůd ovocných dřevin 
v rámci ekologicko-osvětového projektu města Strakonice – Putování básnickou krajinou 
2014. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 125 - 132 provést. 
HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 
 
7. Záštita starosty a fin. příspěvek ČSCH Klub chovatelů holubů prácheňských káníků   
Usnesení č. 4444/2014 (163/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s udělením Záštity starosty města Strakonice nad uspořádáním 399 celostátní speciální 
výstavy holubů plemene prácheňský káník s rozšířenou expozicí holubů chovatelů ze SRN, 
která se uskuteční ve dnech 8.-9.11. 2014 v areálu ZO Českého svazu chovatelů Strakonice.  
II. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši Kč 1 000 Českému svazu chovatelů, Klubu 
chovatelů holubů prácheňských káníků se sídlem ve Strakonicích,  na zajištění 399 celostátní 
speciální výstavy holubů plemene prácheňský káník s rozšířenou expozicí holubů chovatelů 
ze SRN, která se uskuteční 8.-9. 11. 2014 v areálu ZO Českého svazu chovatelů Strakonice.  
HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 
 
8. Získávání veškerých peněžních darů podle zákona č. 250/2000 Sb. § 27, odst. 5 
do vlastnictví příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Strakonice. 
Usnesení č. 4445/2014 (163/8) 
Rada města po projednání  
I. Uděluje souhlas 
se získáváním veškerých peněžních darů do vlastnictví příspěvkových organizací. Tímto 
usnesením bude odsouhlasen příjem budoucího finančního daru u každého jednotlivého 
příjemce. 
Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410, IČ 70968462 
Mateřská škola Strakonice, Lidická 625, IČ 71002413 
Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353, IČ 60650419 
Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892, IČ 70964581  
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Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 IČ 72081619 
Základní škola F.L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280, IČ 47255897 
Základní škola Strakonice, Dukelská 166, IČ 47255838 
Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, IČ 47255862 
Základní škola Povážská Strakonice, Nad Školou 560, IČ 70876240 
Městské kulturní středisko Strakonice, Mírová ul. 831, IČ 367869 
Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Jezerní 1281, IČ 70828334 
Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení, Na Křemelce 512, IČ 367915 
Šmidingerova knihovna Strakonice, Zámek 1, IČ 70884552 
HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 
 
9. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt "Třetí úplná aktualizace územně 
analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Strakonice" 
Usnesení č. 4446/2014 (163/9) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu č. SD/OEZI/1760/14 v rámci Grantového programu 
Jihočeského kraje - Grantový program Podpora tvorby aktualizací územně analytických 
podkladů obcí s rozšířenou působností, na projekt "Třetí úplná aktualizace územně 
analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Strakonice", mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 
České Budějovice. Výše grantu činí 82.500,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 
 
10. Úprava usnesení – Pošumavská dudácká muzika       
Usnesení č. 4447/2014 (163/10) 
Rada města po projednání  
I. Upravuje usnesení č. 4383/2014 – číslo organizace (z 217 na 204) 
souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč na výroční koncert 
Pošumavské dudácké muziky u příležitosti 25. výročí vzniku dudácké muziky, který se koná 
4. října 2014 v kapitulní síni strakonického hradu. Bude hrazeno z rozpočtu OŠ a CR – 
organizace 204.  
HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 
 
11.  MěÚSS -  a) Pověření k uzavírání smluvních vztahů    
Usnesení č. 4448/2014 (163/11) 
Rada města po projednání  
I. Pověřuje   
Ředitele MěÚSS Strakonice k vydání rozhodnutí o obsazení komise pro výběr zájemců 
žádajících o zahájení poskytování sociální služby v Domově pro seniory, Lidická 189, 
Domově pro seniory, Rybniční 1282 a Domova se zvláštním režimem Rybniční Strakonice, a 
to z důvodu zrychlení a zjednodušení řešení nepříznivých sociálních situací zájemců.  
II. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice uzavírat smluvní vztahy o pobytu v souladu se zákonem 
č108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších změn a doplňků. 
HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 
   
b) Pověření k uzavírání smluvních vztahů AD                            
Usnesení č. 4449/2014 (163/12) 
Rada města po projednání  
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I. Pověřuje   
Ředitele MěÚSS Strakonice k uzavření Smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence (dále 
jen Smlouva) v azylovém domě na dobu max. 1 měsíce od nástupu zájemce/uživatele do AD.  
V případě žádosti uživatele o prodloužení pobytu v AD, uzavřít dodatek ke Smlouvě se 
souhlasem rady Města Strakonice.  
II. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice uzavírat smluvní vztahy o službě sociální prevence v azylovém 
domě v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších změn 
a doplňků. 
HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 
 
12. RO č. 133, způsob výplaty odměn uvolněným členům ZM při skončení funkč. období  
Usnesení č. 4450/2014 (163/13) 
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje 

a) výplatu nárokové odměny uvolněným členům zastupitelstva při skončení 
funkčního období  ve dvou splátkách a to: 

1. splátka ve výši dvou šestin ve výplatním termínu měsíce listopadu r.2014  
2. splátka ve výši čtyř šestin ve výplatním termínu měsíce prosince r.2014 

      b) rozpočtové opatření č. 133  ve výši 125 000,- Kč 
          Navýšení prostředků na položku  odměny členů zastupitelstva. Finanční prostředky 
          budou použity na výplatu 1. splátky nárokové odměny uvolněným členům  
          zastupitelstva  při skončení funkčního období.  
          Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků z minulých let. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č.133 provést. 
HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 

 
13. RO č. 134 – č.137, změna objemů  prostředků na platy zaměstnanců města 
Strakonice, MP, MěKS, STARZ, MěÚSS a Šmidingerovy knihovny /změna nařízení 
vlády č. 224/2014/   
Usnesení č. 4451/2014 (163/14) 
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje 
1) zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců roku 2014  

a) Města Strakonice o 240 000,- Kč 
b) Městské policie Strakonice o 40 000,- Kč 
c) Městského kulturního střediska Strakonice o 30 000,- Kč 
d) STARZ Strakonice o 65 000,- Kč 
e) MěÚSS Strakonice o 140 000,- Kč 
f) Šmidingerovy knihovny o 25 000,- Kč 

s tím, že toto zvýšení bude společně s povinným pojistným na sociální zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a s povinným pojistným na veřejné zdravotní 
pojištění, hrazeno u příspěvkových organizací z prostředků na provoz, případně z  fondu 
rezervního a fondu odměn, u Města Strakonice přesunem provozních prostředků, u Městské 
policie Strakonice navýšením prostředků na provoz,  
2) rozpočtová opatření : 
č. 134  ve výši 240 000,- Kč 
přesun finančních prostředků  kanceláře tajemníka z položky poštovné na položku platy 
zaměstnanců Města Strakonice 
č. 135  ve výši 82 000,- Kč 
přesun finančních prostředků kanceláře tajemníka z položky poštovné na položky povinné 
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pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a  povinné 
pojistné na veřejné zdravotní pojištění zaměstnanců Města Strakonice 
č. 136 ve výši  40 000,- Kč 
zvýšení prostředků na platy zaměstnanců Městské policie Strakonice. Zvýšení bude kryto 
zapojením prostředků z minulých let 
č. 137 ve výši  14 000,- Kč 
zvýšení prostředků na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti a  povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění zaměstnanců Městské policie 
Strakonice. Zvýšení bude kryto zapojením prostředků z minulých let 
II.  Ukládá 
finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 134 - 137  provést. 
HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 

14. Ukončení účinnosti smlouvy o zajištění závodního stravování    
Usnesení č. 4452/2014 (163/15) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o ukončení účinnosti smlouvy o zajištění závodního stravování č. 2012-
218 uzavřené dne 9.5.2012 mezi městem Strakonice jako příjemcem a společností Laben, 
s.r.o., se sídlem Písek - Pražské předměstí, Jablonského 383/2, IČ 26098652 jako 
poskytovatelem, a to s účinností ke dni 31.12.2014. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedené dohody o ukončení účinnosti smlouvy o zajištění 
závodního stravování č. 2012-218. 
HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 

15. MAS LAG – zařazení správního území obce do územní působnosti SCLLD MAS 
Usnesení č. 4453/2014 (163/16) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
se zařazením správního území města Strakonice do územní působnosti Integrované strategie 
území MAS – SCLLD – na období 2014 – 2020, připravované na toto období Místní akční 
skupinou LAG STRAKONICKO 
HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 

16. Aeroklub Strakonice – žádost o finanční příspěvek (Letecký den – 6.9. 2014)) 
Usnesení č. 4454/2014  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč na letecký den, který se konal dne 
6.9. 2014. Bude hrazeno z rozpočtu odboru školství a CR - org. 217. 
HLASOVÁNO: pro 7- schváleno 

 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys           PhDr. Ivana Říhová       
          starosta                 místostarostka   


