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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  44. jednání Rady města Strakonice 
konaného 24. února 2016 v malé zasedací místnosti 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:     5 členů RM 

Mgr. Hrdlička – starosta  
p. Jungvirt – místostarosta 
RM: p. Štrébl, Ing. Oberfalcer, pí Vlasáková,  
p. Stroner – tajemník 
 

Omluveni:  Ing. Moučka – člen RM 
 

 
Program:  
1. Majetkové záležitosti 

            Usnesení č. 1744/2016 – č. 1761/2016 
2. Odbor školství a cestovního ruchu 

• Smlouva o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách ve Strakonicích a 
Smlouva o zajištění předškolního vzdělávání dítěte (poslední rok před zahájením 
povinné školní docházky – předškolák) v mateřské škole ve Strakonicích 

     Usnesení č. 1762/2016       
• Pozvání delegací partnerských měst – 22. MDF 

     Usnesení č. 1763/2016       
• Zápis z 13. jednání komise pro kulturu ze dne 3. 2. 2016 

     Usnesení č. 1764/2016       
• Žádost Mgr. Jaroslavy Cháberové o uvolnění z vedoucího pracovního místa ředitelky 

Základní školy Povážská Strakonice, Nad Školou 560 a vyhlášení konkurzu na 
vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy Povážská Strakonice, Nad Školou 
560 

     Usnesení č. 1765/2016       
• Zápis z 11. jednání komise pro sport ze dne 8. 2. 2016 

     Usnesení č. 1766/2016       
• Užití znaku města Strakonice 

     Usnesení č. 1767/2016       
3. Odbor dopravy 

• Zápis z 9. dopravní komise a navržené úkoly z jednání dopravní komise. 
     Usnesení č. 1768/2016       

• Projektová dokumentace řešící přechod pro chodce přes ulici Ellerova 
     Usnesení č. 1769/2016       

4. Odbor rozvoje 
• Projekt „Revitalizace strakonického hradu – II. etapa“ – finanční oprava  

     Usnesení č. 1770/2016       
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů 

     Usnesení č. 1771/2016       
• Navýšení finančního příspěvku Nadaci Jihočeské cyklostezky 

     Usnesení č. 1772/2016       
• Program prevence kriminality města Strakonice 2016 – projekty „Strakonice – asistent 

prevence kriminality“ a „Strakonice – zkvalitnění záznamu městského kamerového 
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dohlížecího systému“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu 
z prostředků města Strakonice    

     Usnesení č. 1773/2016       
• Projekt „Strakonice – revitalizace části veřejného osvětlení – I. etapa“ - podání žádosti 

o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice    
     Usnesení č. 1774/2016       

• Projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Strakonice“ - podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice    

     Usnesení č. 1775/2016       
• Projekt „Cyklostezka Strakonice, Nový Dražejov“ – podání žádosti o dotaci a 

spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice    
     Usnesení č. 1776/2016       

• Projekt „Nová elektricky polohovací lůžka a komfortní křesla pro domovy seniorů 
Městského ústavu sociálních služeb Strakonice“ 

     Usnesení č. 1777/2016       
• Projekt „Rozšíření místnosti ergoterapie a bezbariérové WC v Domově pro seniory 

v Lidické“ 
     Usnesení č. 1778/2016       

5. Výroční zpráva Šmidingerovy knihovny Strakonice za rok 2015 
     Usnesení č. 1779/2016       

6. Sociální odbor 
• Dotace Občanskému sdružení PREVENT 

     Usnesení č. 1780/2016       
• Zrušení přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou  

     Usnesení č. 1781/2016       
7. Finanční odbor 

• Rozpočtová opatření č. 9 – 12 
     Usnesení č. 1782/2016       

• Dotace – HC Strakonice 
     Usnesení č. 1783/2016       

• Výběrové řízení na pronájem a podnájem  pozemků pro umístění pouťových atrakcí 
LTZ v době konání Václavské pouti  

     Usnesení č. 1784/2016       
8. TS Strakonice s.r.o. 

• Vodohospodářský fond města Strakonice 
     Usnesení č. 1785/2016       

• Výpověď z nájmu bytu – nájem doba neurčitá (Hrdinová Jaroslava) 
     Usnesení č. 1786/2016       

• Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá (Pilc Radek) 
     Usnesení č. 1787/2016       

• Revokace usnesení č.1617/2016 (41/1) – neprodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
(Minariková Irena)  

     Usnesení č. 1788/2016       
9. Odbor informatiky a provozu 

• Kupní smlouva na hmotný investiční a drobný majetek pro zajištění chodu hradního 
Safari mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČ 00251810, 
jako prodávajícím a Technickými službami Strakonice, s.r.o., Raisova 274, 386 01 
Strakonice, IČ 25156888, jako kupujícím. 

     Usnesení č. 1789/2016       
10. MěÚSS 

• Přijetí darů  
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     Usnesení č. 1790/2016       
• Navýšení pracovních úvazků pro pečovatelskou službu  

     Usnesení č. 1791/2016       
44. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta M. Jungvirt v 15:00 hodin v malé 
zasedací místnosti MěÚ. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 
1. Majetkové záležitosti 
1) Společnost DSO-ČR, s.r.o., se sídlem Baarova 1060, 386 01 Strakonice  
- žádost o projednání záměru vybudování interaktivního hřiště v lokalitě „Pod 
Hvězdou“ 
Rada města po projednání odkládá výše uvedené usnesení 
 
2) Technické služby Strakonice s.r.o., se sídlem Raisova 274, 386 01 Strakonice, IČ:  
25156888, DIČ: CZ25156888 
- žádost o výpůjčku nemovitých věcí  v majetku města Strakonice za účelem 
provozování tzv. „Hradního safari“ 
Usnesení č. 1744/2016 (43/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a společností Technické služby 
Strakonice s.r.o., se sídlem Raisova ul. 274, 386 01 Strakonice, IČ: 25156888, DIČ: 
CZ25156888  na výpůjčku nemovitých věcí, za účelem provozování „Hradního safari“:  
- část pozemku p.č. 6/1   o výměře cca 4.409 m2 
- část pozemku p.č. 5/1   o výměře cca    809 m2 
- objekt stodoly na p.č. st. 1/1  o výměře cca    245 m2 
- objekt „Západní brány“ na p.č. st. 4  o výměře cca    100 m2 
- 1. NP objektu bez čp./če. na p.č.st. 5 
   (zahradní domek)    o výměře cca    140 m2 

- přístřešky pro zvěř umístěné v hradním příkopu na části pozemku p.č. 6/1 
vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.  
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy.  
 
3) Mgr. Václav Svach, MUDr. Věra Svachová, 386 01 Strakonice 
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 1745/2016 (43/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Strakonice a Mgr. Václavem Svachem, 
MUDr. Věrou Svachovou,  386 01 Strakonice, jejímž předmětem je umístění a provedení 
stavby „Novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 625/1 (KN), k.ú. Strakonice“ v lokalitě 
Šibeník – Vinice,  k.ú. Strakonice, obec Strakonice. 
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
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4) Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Strakonice, se 
sídlem Palackého 652, 388 01 Blatná, IČ 75157292 
- žádost o vydání souhlasu s umístěním sídla spolku 
Usnesení č. 1746/2016 (43/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním sídla spolku Okresní rady Asociace školních sportovních klubů České republiky 
Strakonice, se sídlem Palackého 652, 388 01 Blatná, IČ 75157292, v budově ZŠ Poděbradova 
čp. 882 na pozemcích p.č. st. 1091 a p.č.st. 3397, vše v k.ú. Strakonice, 386 01 Strakonice, 
obec Strakonice.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem Souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla Okresní rady 
Asociace školních sportovních klubů České republiky Strakonice, se sídlem Palackého 652, 
388 01 Blatná, IČ 75157292. 
 
5) Žádost o uzavření smlouvy č.: PI-014330036869/001 o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu v souvislosti se stavbou: „Strakonice – u mlékáren -  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. 1747/2016 (43/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č. PI-014330036869/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu pro uložení energetického zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 
1309/9 v  k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou: „Strakonice – u mlékáren - kNN“, za 
částku 10.000,- Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
 
6) Paní Mgr. Marie Vanišová, Štěkeň – žádost o odstoupení od nájemní smlouvy - 
ukončení nájemní smlouvy dohodou 
Usnesení č. 1748/2016 (43/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy číslo 09 – 217, uzavřené mezi městem Strakonice a paní Marií 
Vanišovou, Štěkeň, dohodou, a to  k 29. únoru  2016, vzhledem k tomu, že pani Vanišová 
podala svoji žádost o ukončení nájemní smlouvy až 12.2.2016.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody.  
 
7) IDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o. , Nová Hospoda 16, 348 02 Bor, IČ: 25230425 – 
žádost o pronájem pozemku  - vyhlášení záměru  
Usnesení č. 1749/2016 (43/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem pozemku p.č. 836 o výměře 916 m2 v k.ú. Nové Strakonice 
za účelem manipulační a skladové plochy.  
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8) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 1750/2016 (43/1) 
Rada města po projednání 

• Slečna Irena Balogová, Strakonice  
• Manželé Karel a Brigita Irdzovi, Strakonice  
• Paní Jana Všiváková, Strakonice  
• Paní Žaneta Grundzová, Strakonice  
• Paní Alžběta Lacková, Bažantnice  
• Paní Vladimíra Božovská, Strakonice  
• Slečna Patricie Bledá, Strakonice  
• Slečna Nikola Pačajová, Strakonice  
• Paní Dagmar Říhová, Strakonice  
• Paní Věra Hrehová, Strakonice  
• Paní Zdenka Murgáčová,  Strakonice  
• Slečna Simona Horváthová, Strakonice  
• Pan Josef Janeček, Strakonice 
• Marek a Július Sivákovi, Strakonice 
• Pan Miroslav Sivák, Strakonice  
• Paní Věra Landsingerová, Strakonice 
• Paní Martina Rovňanková, Strakonice 
• Paní Lenka Svobodová, Strakonice 
• Paní Jana Kunová, Strakonice 
• Paní Věnceslava Pohlotková, Strakonice 
• Paní Renata Kotálová, Strakonice 
• Paní Stanislava Nováková,  Strakonice 
• Pan František Hrba, Strakonice 
• Paní Eva Grundzová, Strakonice 
• Pan Michal Sivák,  Strakonice 
• Václav a Izabela Grundzovi, Strakonice 

I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky 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. Souhlas je podmíněn uhrazením splátky dluhu, dle podmínek dohodnutých v Dodatku 
č. 5, za měsíc leden do 20.2.2016 a uhrazením nájemného za měsíc únor, a to do 20.2.2016. 
V případě, že slečna Irena Balogová, Strakonice, neuhradí nájemné za únor a splátku dluhu za 
měsíc leden do 20.2.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Dále součástí dodatku bude ustanovení, že se mění čl. III. odst. 2), který bude nově znít:  
2) Bude-li nájemce plnit řádně povinnosti nájemce bytu stanovené touto smlouvou, 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy (zejména placení nájemného a 
plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících, dodržování dobrých mravů 
v domě), jakož i své další peněžní závazky či povinnosti vůči pronajímateli a neučiní-li 
pronajímatel písemný projev vůle obsahující sdělení, že na skončení nájmu trvá, může být na 
základě žádosti nájemce  a rozhodnutí rady města tato smlouva prodloužena formou dodatku  
o další 1 měsíc. 
Pronajímatel současně upozorňuje nájemce, že s ohledem na usnesení RM č. 1389/2015 ze 
dne 25.11.2015 bude od 1.5.2016 dodatek či nová smlouva o nájmu bytu k předmětu nájmu 
uzavřena pouze za podmínky složení tříměsíční kauce.   
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II. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012 o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, Strakonice, s manželi Karlem a 
Brigitou Irdzovými, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 
další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 20.2.2016. 
V případě, že manželé Karel a Brigita Irdzovi, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc únor do 
20.2.2016, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Dále součástí dodatku bude ustanovení, že se mění čl. III. odst. 2), který bude nově znít:  
2) Bude-li nájemce plnit řádně povinnosti nájemce bytu stanovené touto smlouvou, 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy (zejména placení nájemného a 
plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících, dodržování dobrých mravů 
v domě), jakož i své další peněžní závazky či povinnosti vůči pronajímateli a neučiní-li 
pronajímatel písemný projev vůle obsahující sdělení, že na skončení nájmu trvá, může být na 
základě žádosti nájemce  a rozhodnutí rady města tato smlouva prodloužena formou dodatku  
o další 1 měsíc. 
Pronajímatel současně upozorňuje nájemce, že s ohledem na usnesení RM č. 1389/2015 ze 
dne 25.11.2015 bude od 1.5.2016 dodatek či nová smlouva o nájmu bytu k předmětu nájmu 
uzavřena pouze za podmínky složení tříměsíční kauce.   
III. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky 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. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 20.2.2016. V případě, že paní Jana 
Všiváková, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc únor do 20.2.2016, nebude jí smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Dále součástí dodatku bude ustanovení, že se mění čl. III. odst. 2), který bude nově znít:  
2) Bude-li nájemce plnit řádně povinnosti nájemce bytu stanovené touto smlouvou, 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy (zejména placení nájemného a 
plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících, dodržování dobrých mravů 
v domě), jakož i své další peněžní závazky či povinnosti vůči pronajímateli a neučiní-li 
pronajímatel písemný projev vůle obsahující sdělení, že na skončení nájmu trvá, může být na 
základě žádosti nájemce  a rozhodnutí rady města tato smlouva prodloužena formou dodatku  
o další 1 měsíc. 
Pronajímatel současně upozorňuje nájemce, že s ohledem na usnesení RM č. 1389/2015 ze 
dne 25.11.2015 bude od 1.5.2016 dodatek či nová smlouva o nájmu bytu k předmětu nájmu 
uzavřena pouze za podmínky složení tříměsíční kauce.   
IV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 005 o velikosti 
1+1 a výměře 33,30 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská s paní Žanetou Grundzovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu                o další 1 
měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 20.2.2016. V případě, že 
paní Žaneta Grundzová, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc únor do 20.2.2016, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Dále součástí dodatku bude ustanovení, že se mění čl. III. odst. 2), který bude nově znít:  
2) Bude-li nájemce plnit řádně povinnosti nájemce bytu stanovené touto smlouvou, 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy (zejména placení nájemného a 
plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících, dodržování dobrých mravů 
v domě), jakož i své další peněžní závazky či povinnosti vůči pronajímateli a neučiní-li 
pronajímatel písemný projev vůle obsahující sdělení, že na skončení nájmu trvá, může být na 
základě žádosti nájemce  a rozhodnutí rady města tato smlouva prodloužena formou dodatku  
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o další 1 měsíc. 
V. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 o velikosti 
2+1 a výměře 89,70 m2 v domě č.p. 518 Bažantnice s paní Alžbětou Lackovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 20.2.2016. V případě, že paní Alžběta 
Lacková, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc únor do 20.2.2016, nebude jí smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Dále součástí dodatku bude ustanovení, že se mění čl. III. odst. 2), který bude nově znít:  
2) Bude-li nájemce plnit řádně povinnosti nájemce bytu stanovené touto smlouvou, 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy (zejména placení nájemného a 
plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících, dodržování dobrých mravů 
v domě), jakož i své další peněžní závazky či povinnosti vůči pronajímateli a neučiní-li 
pronajímatel písemný projev vůle obsahující sdělení, že na skončení nájmu trvá, může být na 
základě žádosti nájemce  a rozhodnutí rady města tato smlouva prodloužena formou dodatku  
o dalších 1 měsíce. 
Pronajímatel současně upozorňuje nájemce, že s ohledem na usnesení RM č. 1389/2015 ze 
dne 25.11.2015 bude od 1.5.2016 dodatek či nová smlouva o nájmu bytu k předmětu nájmu 
uzavřena pouze za podmínky složení tříměsíční kauce.   
VI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 016 o velikosti 
1+1 a výměře 52,78 m2 v domě č.p. 204, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Vladimírou 
Božovskou,  Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 
měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor a uhrazením splátky dluhu 
za měsíc únor, dle podmínek dohodnutých ve smlouvě o nájmu bytu, a to do 20.2.2016. 
V případě, že paní Vladimíra Božovská, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za 
měsíc únor do 20.2.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Dále součástí dodatku bude ustanovení, že se mění čl. II. odst. 2), který bude nově znít:  
2) Bude-li nájemce plnit řádně povinnosti nájemce bytu stanovené touto smlouvou, 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy (zejména placení nájemného a 
plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících, dodržování dobrých mravů 
v domě), jakož i své další peněžní závazky či povinnosti vůči pronajímateli a neučiní-li 
pronajímatel písemný projev vůle obsahující sdělení, že na skončení nájmu trvá, může být na 
základě žádosti nájemce  a rozhodnutí rady města tato smlouva prodloužena formou dodatku  
o další 1 měsíc. 
VII. 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. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden  a únor do 20.2.2016. V případě, 
že Patricie Bledá, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc leden a únor do 20.2.2016, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Dále součástí dodatku bude ustanovení, že se mění čl. III. odst. 2), který bude nově znít:  
2) Bude-li nájemce plnit řádně povinnosti nájemce bytu stanovené touto smlouvou, 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy (zejména placení nájemného a 
plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících, dodržování dobrých mravů 
v domě), jakož i své další peněžní závazky či povinnosti vůči pronajímateli a neučiní-li 
pronajímatel písemný projev vůle obsahující sdělení, že na skončení nájmu trvá, může být na 
základě žádosti nájemce  a rozhodnutí rady města tato smlouva prodloužena formou dodatku  
o další 1 měsíc. 
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VIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 
1+0 a výměře 47,50 m2 v domě č.p. 49 Velké náměstí, Strakonice, se slečnou Nikolou 
Pačajovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 
měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor a uhrazením splátky dluhu 
za měsíc únor, dle podmínek dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.2.2016. V případě, 
že slečna Nikola Pačajová, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc únor do 
20.2.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Dále součástí dodatku bude ustanovení, že se mění čl. III. odst. 2), který bude nově znít:  
2) Bude-li nájemce plnit řádně povinnosti nájemce bytu stanovené touto smlouvou, 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy (zejména placení nájemného a 
plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících, dodržování dobrých mravů 
v domě), jakož i své další peněžní závazky či povinnosti vůči pronajímateli a neučiní-li 
pronajímatel písemný projev vůle obsahující sdělení, že na skončení nájmu trvá, může být na 
základě žádosti nájemce  a rozhodnutí rady města tato smlouva prodloužena formou dodatku  
o další 1 měsíc. 
IX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B41 o velikosti 
2+1 a výměře 85,14 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, s paní Dagmar Říhovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 29.2.2016. V případě, že paní Dagmar 
Říhová, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc únor do 29.2.2016, nebude jí smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Dále součástí dodatku bude ustanovení, že se mění čl. III. odst. 2), který bude nově znít:  
2) Bude-li nájemce plnit řádně povinnosti nájemce bytu stanovené touto smlouvou, 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy (zejména placení nájemného a 
plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících, dodržování dobrých mravů 
v domě), jakož i své další peněžní závazky či povinnosti vůči pronajímateli a neučiní-li 
pronajímatel písemný projev vůle obsahující sdělení, že na skončení nájmu trvá, může být na 
základě žádosti nájemce  a rozhodnutí rady města tato smlouva prodloužena formou dodatku  
o další 1 měsíc. 
Pronajímatel současně upozorňuje nájemce, že s ohledem na usnesení RM č. 1389/2015 ze 
dne 25.11.2015 bude od 1.5.2016 dodatek či nová smlouva o nájmu bytu k předmětu nájmu 
uzavřena pouze za podmínky složení tříměsíční kauce.   
X. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006 o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Věrou 
Hrehovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden a únor do 20.2.2016. V případě, že 
paní Věra Hrehová, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc leden a únor do 20.2.2016, nebude 
jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Dále součástí dodatku bude ustanovení, že se mění čl. III. odst. 2), který bude nově znít:  
2) Bude-li nájemce plnit řádně povinnosti nájemce bytu stanovené touto smlouvou, 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy (zejména placení nájemného a 
plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících, dodržování dobrých mravů 
v domě), jakož i své další peněžní závazky či povinnosti vůči pronajímateli a neučiní-li 
pronajímatel písemný projev vůle obsahující sdělení, že na skončení nájmu trvá, může být na 
základě žádosti nájemce  a rozhodnutí rady města tato smlouva prodloužena formou dodatku  
o další 1 měsíc. 
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XI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012 o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Zdenkou 
Murgáčovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 
měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 20.2.2016. V případě, že 
paní Murgáčová, Strakonice, neuhradí  nájemné za měsíc únor do 20.2.2016, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Dále součástí dodatku bude ustanovení, že se mění čl. III. odst. 2), který bude nově znít:  
2) Bude-li nájemce plnit řádně povinnosti nájemce bytu stanovené touto smlouvou, 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy (zejména placení nájemného a 
plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících, dodržování dobrých mravů 
v domě), jakož i své další peněžní závazky či povinnosti vůči pronajímateli a neučiní-li 
pronajímatel písemný projev vůle obsahující sdělení, že na skončení nájmu trvá, může být na 
základě žádosti nájemce  a rozhodnutí rady města tato smlouva prodloužena formou dodatku  
o další 1 měsíc. 
XII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č.11 o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou Simonou 
Horváthovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 
měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 20.2.2016. V případě, že 
slečna Simona Horváthová, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc únor do 20.2.2016, 
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Dále součástí dodatku bude ustanovení, že se mění čl. III. odst. 2), který bude nově znít:  
2) Bude-li nájemce plnit řádně povinnosti nájemce bytu stanovené touto smlouvou, 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy (zejména placení nájemného a 
plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících, dodržování dobrých mravů 
v domě), jakož i své další peněžní závazky či povinnosti vůči pronajímateli a neučiní-li 
pronajímatel písemný projev vůle obsahující sdělení, že na skončení nájmu trvá, může být na 
základě žádosti nájemce  a rozhodnutí rady města tato smlouva prodloužena formou dodatku  
o další 1 měsíc. 
XIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 018 o velikosti 
3+1 a výměře 78,70 m2 v domě č.p. 1237 ul. Mládežnická pro pana Josefa Janečka, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíce. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden  a únor do 20.2.2016. V případě, 
že pan Josef Janeček, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc leden  a únor do 20.2.2016, 
nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Dále součástí dodatku bude ustanovení, že se mění čl. III. odst. 2), který bude nově znít:  
2) Bude-li nájemce plnit řádně povinnosti nájemce bytu stanovené touto smlouvou, 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy (zejména placení nájemného a 
plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících, dodržování dobrých mravů 
v domě), jakož i své další peněžní závazky či povinnosti vůči pronajímateli a neučiní-li 
pronajímatel písemný projev vůle obsahující sdělení, že na skončení nájmu trvá, může být na 
základě žádosti nájemce  a rozhodnutí rady města tato smlouva prodloužena formou dodatku  
o další 1 měsíc. 
Pronajímatel současně upozorňuje nájemce, že s ohledem na usnesení RM č. 1389/2015 ze 
dne 25.11.2015 bude od 1.5.2016 dodatek či nová smlouva o nájmu bytu k předmětu nájmu 
uzavřena pouze za podmínky složení tříměsíční kauce.   



 10 

XIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A13 o velikosti 
2+1 a výměře 62,90 m2 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice, s panem Júliem Sivákem 
a panem Markem Sivákem, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 
bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 20.2.2016 
a uhrazením splátky dluhu za měsíc únor ve výši 1.500,- Kč do 20.2.2016. 
V případě, že pan Július Sivák a pan Marek Sivák, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku 
dluhu za měsíc únor do 20.2.2016, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Dále součástí dodatku bude ustanovení, že se mění čl. III. odst. 2), který bude nově znít:  
2) Bude-li nájemce plnit řádně povinnosti nájemce bytu stanovené touto smlouvou, 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy (zejména placení nájemného a 
plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících, dodržování dobrých mravů 
v domě), jakož i své další peněžní závazky či povinnosti vůči pronajímateli a neučiní-li 
pronajímatel písemný projev vůle obsahující sdělení, že na skončení nájmu trvá, může být na 
základě žádosti nájemce  a rozhodnutí rady města tato smlouva prodloužena formou dodatku  
o další 1 měsíc. 
Pronajímatel současně upozorňuje nájemce, že s ohledem na usnesení RM č. 1389/2015 ze 
dne 25.11.2015 bude od 1.5.2016 dodatek či nová smlouva o nájmu bytu k předmětu nájmu 
uzavřena pouze za podmínky složení tříměsíční kauce.   
XV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky 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 1 měsíc. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 20.2.2016. 
V případě, že pan Miroslav Sivák, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc únor do 20.2.2016, 
nebude mu nájemní smlouva prodloužena.  
Dále součástí dodatku bude ustanovení, že se mění čl. II. odst. 2), který bude nově znít:  
2) Bude-li nájemce plnit řádně povinnosti nájemce bytu stanovené touto smlouvou, 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy (zejména placení nájemného a 
plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících, dodržování dobrých mravů 
v domě), jakož i své další peněžní závazky či povinnosti vůči pronajímateli a neučiní-li 
pronajímatel písemný projev vůle obsahující sdělení, že na skončení nájmu trvá, může být na 
základě žádosti nájemce  a rozhodnutí rady města tato smlouva prodloužena formou dodatku  
o další 1 měsíc. 
Pronajímatel současně upozorňuje nájemce, že s ohledem na usnesení RM č. 1389/2015 ze 
dne 25.11.2015 bude od 1.5.2016 dodatek či nová smlouva o nájmu bytu k předmětu nájmu 
uzavřena pouze za podmínky složení tříměsíční kauce.   
XVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 05 o velikosti 2+kk a 
výměře 68,10 m2 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová, Strakonice, pro paní Věru Landsingerovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením části nájemného za měsíc únor do 20.2.2016. V případě, že Věra 
Landsingerová, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc únor do 20.2.2016, nebude jí nájemní 
smlouva prodloužena.  
XVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007 o velikosti 2+1 a 
výměře 69,30 m2 v domě č.p. 47 Velké náměstí, Strakonice pro paní Martinu Rovňankovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 20.2.2016 a uhrazením splátky 
dluhu za měsíc únor do 25.2.2015. V případě, že paní Rovňanková neuhradí nájemné za 
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měsíc únor do 20.2.2016 a splátku dluhu za měsíc únor do 25.2.2016, nebude jí smlouva o 
nájmu bytu prodloužena. 
Dále součástí dodatku bude ustanovení, že se mění čl. III. odst. 2), který bude nově znít:  
2) Bude-li nájemce plnit řádně povinnosti nájemce bytu stanovené touto smlouvou, 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy (zejména placení nájemného a 
plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících, dodržování dobrých mravů 
v domě), jakož i své další peněžní závazky či povinnosti vůči pronajímateli a neučiní-li 
pronajímatel písemný projev vůle obsahující sdělení, že na skončení nájmu trvá, může být na 
základě žádosti nájemce  a rozhodnutí rady města tato smlouva prodloužena formou dodatku  
o další 1 měsíc. 
XVIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 02 o velikosti 
2+kk a výměře 68,10 m2 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová, Strakonice, s paní Lenkou 
Svobodovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 
měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením splátky dluhu za měsíc únor dle podmínek 
dohodnutých v Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 09-253 a uhrazením nájemného za měsíc 
únor do 29.2.2016. V případě, že paní Lenka Svobodová, Strakonice neuhradí splátku dluhu a 
nájemné za měsíc únor do 29.2.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
XIX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o velikosti 
1+0 a výměře 43,40 m2 v domě č.p. 518 Bažantnice, Strakonice, se slečnou Janou Kunovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden a únor do 20.2.2016. V případě, že slečna 
Jana Kunová, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc leden a únor do 20.2.2016, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Dále součástí dodatku bude ustanovení, že se mění čl. III. odst. 2), který bude nově znít:  
2) Bude-li nájemce plnit řádně povinnosti nájemce bytu stanovené touto smlouvou, 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy (zejména placení nájemného a 
plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících, dodržování dobrých mravů 
v domě), jakož i své další peněžní závazky či povinnosti vůči pronajímateli a neučiní-li 
pronajímatel písemný projev vůle obsahující sdělení, že na skončení nájmu trvá, může být na 
základě žádosti nájemce  a rozhodnutí rady města tato smlouva prodloužena formou dodatku  
o další  3 měsíce. 
Pronajímatel současně upozorňuje nájemce, že s ohledem na usnesení RM č. 1389/2015 ze 
dne 25.11.2015 bude od 1.5.2016 dodatek či nová smlouva o nájmu bytu k předmětu nájmu 
uzavřena pouze za podmínky složení tříměsíční kauce.   
XX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 009 o velikosti 
1+1 a výměře 37,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Věnceslavou 
Pohlotkovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 6 
měsíců. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 29.2.2016. V případě, 
že paní Věnceslava Pohlotková, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc únor do 29.2.2016, 
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Dále součástí dodatku bude ustanovení, že se mění čl. III. odst. 2), který bude nově znít:  
2) Bude-li nájemce plnit řádně povinnosti nájemce bytu stanovené touto smlouvou, 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy (zejména placení nájemného a 
plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících, dodržování dobrých mravů 
v domě), jakož i své další peněžní závazky či povinnosti vůči pronajímateli a neučiní-li 
pronajímatel písemný projev vůle obsahující sdělení, že na skončení nájmu trvá, může být na 
základě žádosti nájemce  a rozhodnutí rady města tato smlouva prodloužena formou dodatku  



 12 

o dalších 6 měsíců. 
XXI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č.002 o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Renatou 
Kotálovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 6 měsíců. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 29.2.2016. V případě, že paní 
Renata Kotálová, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc únor do 29.2.2016, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Dále součástí dodatku bude ustanovení, že se mění čl. III. odst. 2), který bude nově znít:  
2) Bude-li nájemce plnit řádně povinnosti nájemce bytu stanovené touto smlouvou, 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy (zejména placení nájemného a 
plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících, dodržování dobrých mravů 
v domě), jakož i své další peněžní závazky či povinnosti vůči pronajímateli a neučiní-li 
pronajímatel písemný projev vůle obsahující sdělení, že na skončení nájmu trvá, může být na 
základě žádosti nájemce  a rozhodnutí rady města tato smlouva prodloužena formou dodatku  
o dalších 6 měsíců. 
XXII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 
1+1 a výměře 62,20 m2 v domě č.p. 58 U Sv. Markéty, Strakonice, s paní Stanislavou 
Novákovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 
měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 20.2.2016. V případě, 
že paní Stanislava Nováková, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc únor do 20.2.2016, 
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Dále součástí dodatku bude ustanovení, že se mění čl. III. odst. 2), který bude nově znít:  
2) Bude-li nájemce plnit řádně povinnosti nájemce bytu stanovené touto smlouvou, 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy (zejména placení nájemného a 
plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících, dodržování dobrých mravů 
v domě), jakož i své další peněžní závazky či povinnosti vůči pronajímateli a neučiní-li 
pronajímatel písemný projev vůle obsahující sdělení, že na skončení nájmu trvá, může být na 
základě žádosti nájemce  a rozhodnutí rady města tato smlouva prodloužena formou dodatku  
o další  3 měsíce. 
XXIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 
1+1 a výměře 59,01 m2 v domě č.p. 364 ul. Havlíčkova, Strakonice, s panem Františkem 
Hrbou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. 
Souhlas je podmíněn uhrazením části nájemného za měsíc prosinec ve výši 1.011,- Kč a 
nájemného za měsíc únor do 20.2.2016. V případě, že pan František Hrba, Strakonice 
neuhradí část nájemného za měsíc prosinec ve výši 1.011,- Kč a nájemné za měsíc únor do 
20.2.2016, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Dále součástí dodatku bude ustanovení, že se mění čl. III. odst. 2), který bude nově znít:  
2) Bude-li nájemce plnit řádně povinnosti nájemce bytu stanovené touto smlouvou, 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy (zejména placení nájemného a 
plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících, dodržování dobrých mravů 
v domě), jakož i své další peněžní závazky či povinnosti vůči pronajímateli a neučiní-li 
pronajímatel písemný projev vůle obsahující sdělení, že na skončení nájmu trvá, může být na 
základě žádosti nájemce  a rozhodnutí rady města tato smlouva prodloužena formou dodatku  
o další 3 měsíce. 
Pronajímatel současně upozorňuje nájemce, že s ohledem na usnesení RM č. 1389/2015 ze 
dne 25.11.2015 bude od 1.5.2016 dodatek či nová smlouva o nájmu bytu k předmětu nájmu 
uzavřena pouze za podmínky složení tříměsíční kauce.   
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XXIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě č.p. 204 ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Evou Grundzovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden a únor do 20.2.2016. V případě, že paní Eva 
Grundzová, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc leden a únor do 20.2.2016, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Dále součástí dodatku bude ustanovení, že se mění čl. III. odst. 2), který bude nově znít:  
2) Bude-li nájemce plnit řádně povinnosti nájemce bytu stanovené touto smlouvou, 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy (zejména placení nájemného a 
plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících, dodržování dobrých mravů 
v domě), jakož i své další peněžní závazky či povinnosti vůči pronajímateli a neučiní-li 
pronajímatel písemný projev vůle obsahující sdělení, že na skončení nájmu trvá, může být na 
základě žádosti nájemce  a rozhodnutí rady města tato smlouva prodloužena formou dodatku  
o další 3 měsíce. 
Pronajímatel současně upozorňuje nájemce, že s ohledem na usnesení RM č. 1389/2015 ze 
dne 25.11.2015 bude od 1.5.2016 dodatek či nová smlouva o nájmu bytu k předmětu nájmu 
uzavřena pouze za podmínky složení tříměsíční kauce.   
XXV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 025 o velikosti 
4+1 a výměře 83,43 m2 v domě č.p.1391 ul. Leknínová, Strakonice, s panem Michalem 
Sivákem, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. 
června 2016. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 29.2.2016. 
V případě, že pan Michal Sivák, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc únor do 29.2.2016, 
nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
XXVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 
2+kk a výměře 59,83 m2 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice, s manž. Václavem a 
Izabelou Grundzovými, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 
bytu do 30. června 2016 . Souhlas je podmíněn uhrazení nájemného za měsíc   únor do 
29.2.2016. V případě, že manž. Grundzovi, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc únor do 
29.2.2016, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
XXVII. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
9) Denisa Žigová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1751/2016 (43/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská pro slečnu Denisu Žigovou, 
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.  
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10) Marcela Oláhová, Strakonice – prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1752/2016 (43/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o velikosti 
2+1 a výměře 80,90 m2 v domě č.p. 364 ul. Havlíčkova, Strakonice, s paní Marcelou 
Oláhovou, Strakonice, týkající se prodloužení nájmu bytu o dalšího ½ roku.   
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni 
ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  
 
11) Výpůjčka nebytových prostorů - Spolek Labyrinth Strakonice, se sídlem Baarova 
1156, Strakonice I 
Usnesení č. 1753/2016 (43/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů ve III. nadzemním podlaží objektu 
bývalé Základní školy Lidická 194 ve Strakonicích, na poz. parc. č. st. 227 v k.ú. Strakonice, 
obci a okrese Strakonice, konkrétně učebny o výměře 58,90 m2 s kabinetem o výměře 24 m2, 
skladu o výměře 9,5 m2, sociálního zařízení o výměře 23,4 m2, mezi městem Strakonice a 
Spolkem Labyrinth Strakonice, se sídlem Baarova 1156, Strakonice I, IČ: 0465428, výpůjčka 
za účelem využití prostorů pro založení a provoz občanské poradny, která bude nezávislým 
místem bezplatné, důvěrné, nezávislé a nestranné pomoci a která bude provázet občany při 
jejich potížích, smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce, vypůjčitel bude hradit náklady na energie spojené s výpůjčkou výše uvedených 
prostorů.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.   
 
12) Žádost Rodinného centra BERUŠKA  Strakonice, z.s., se sídlem Lidická 194, 
Strakonice 
Usnesení č. 1754/2016 (43/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s tím, aby  Rodinné centrum BERUŠKA  Strakonice, z.s., se sídlem Lidická 194, Strakonice, 
pořádalo v nebytových prostorech pronajatých od města Strakonice na základě nájemní 
smlouvy č. 2011-285 ze dne 1.10.2011, výdělečné aktivity, např. dětské oslavy v herně, 
cvičení pro rodiče a prarodiče (seniory), za podmínky, že zisk z těchto aktivit bude využíván 
v souladu se stanovami spolku pro financování hlavní činnosti a správy spolku (na úhradu 
nájmu a energií).  
 
13) Žádost Fotbalového klubu Junior Strakonice 
Usnesení č. 1755/2016 (43/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním sídla spolku Fotbalový klub Junior Strakonice, na adrese nemovitosti  Na 
Křemelce 304, 386 01 Strakonice, na poz. parc.č. st. 3615, v k.ú. Strakonice, která je 
v majetku města Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného souhlasu. 
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1)  LIDL Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha, IČ: 26178541, 
DIČ: CZ26178541 
- žádost o souhlas z titulu majitele pozemků p.č. 1250/21 a  p.č. 1248/3,  vše v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 1756/2016 (44/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele pozemků p.č. 1250/21 a p.č. 1248/3, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, 
s umístěním a výstavbou zpevněných ploch – komunikace pro pěší.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu, odboru dopravy, odboru životního 
prostředí a architekta města Strakonice.  
 
2)  LIDL Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha, IČ: 26178541, 
DIČ: CZ26178541 
- žádost o uzavření dodatku č. 3 Nájemní smlouvy č. 03-152 
Usnesení č. 1757/2016 (44/1a) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení Rady města Strakonice č. 1644/2016 ze dne 10.02.2016. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na rozšíření předmětu pronájmu částí pozemků p.č. 1250/21, p.č. 1255/3 
a p.č. st. 2840, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, o cca 124,2 m2, za účelem rozšíření 
vjezdu (směrové rozdělení na pravé a levé odbočení), umístění reklamního označení prodejny 
a dále umístění části parkovacích stání a chodníku.  
 
3) Prodejní stánek číslo 3 na tržnici u kostela Svaté Markéty – pronájem  
Usnesení č. 1758/2016 (44/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájmem prodejního stánku číslo 3, včetně pozemku pod markýzou, umístěného na části 
pozemku p.č. st. 308 vše v katastrální území Strakonice o velikosti cca 20 m2  panu Václavu 
Bláhovcovi, Vlkonice, 384 86 Vacov, IČ: 41879767, a to za účelem prodeje krmiv a 
chovatelských potřeb pro zvířata (pro psy, kočky, rybičky – akvaristika, ptáky, hlodavce, 
fretky….).  
Předmětem prodeje nebudou živá zvířata.  
Cena nájmu za užívání tohoto stánku činí  3.500,- Kč měsíčně + aktuální sazba DPH + inflace 
+ náklady na služby a energie dle poměrových měřidel. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 12-ti měsíců a v případě, že nájemce bude plnit 
řádně povinnosti nájemce stanovené předmětnou smlouvou, souhlasí s automatickým 
prodlužováním předmětné smlouvy. 
Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu lze ze strany pronajímatele 
ukončit také s dvouměsíční výpovědní lhůtou  bez uvedení důvodu.   
V ceně nájmu za užívání předmětného prodejního stánku číslo 3 je zahrnuto užívání 
společného sociálního zařízení a úklidové komory, tj. stánku číslo 11, dále náklady za 
spotřebu elektrické energie, vody, kdy budoucí uživatel prodejního stánku má právo toto 
sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
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4) Doplnění usnesení RM č. 1389/2015 ze dne 25.11.2015  
Usnesení č. 1759/2016 (44/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doplňuje  
usnesení RM č. 1389/2015 ze dne 25.11.2015 o následující ustanovení: V případě, že se 
současný nájemce po dobu nájemního vztahu, maximálně však po dobu 1 roku (zohledňuje se 
doba 1 roku ode dne podání žádosti o uzavření nové nájemní smlouvy) nezpozdil 
s jednotlivými platbami za nájem, nebude po tomto nájemci požadováno složení jistoty 
(kauce). S tímto nájemcem bude uzavřena nová smlouva o nájmu bytu, bez podmínky složení 
jistoty (kauce), s nájemným ve výši 60,00 Kč/m2. U všech nájemních smluv se sjednává 
inflační doložka. Uzavření každé nové smlouvy o nájmu bytu musí být předloženo radě města 
k projednání. Rada města je ve výjimečných případech oprávněna, s ohledem na složitost 
sociální situace žadatele, podmínky nájemní smlouvy upravit.  
II. Souhlasí 
s textem vzorové nájemní smlouvy na byty v majetku města, u kterých nebude požadováno 
složení jistoty (kauce).  
III. Souhlasí 
s tím, že jistoty (kauce) budou skládány na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 
111471921/0300, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 
 
5) Otevřené řízení v souvislosti s výběrem dodavatele akce „Rekonstrukce zázemí 
plaveckého stadionu – technologie bazénu – písková filtrace“ 
Usnesení č. 1760/2016 (44/1a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 23.2.2016 v návaznosti na usnesení                 
RM č. 1743/2016 ze dne 22.2.2016 v souvislosti s veřejnou zakázkou na výběr dodavatele 
akce: „Rekonstrukce zázemí plaveckého stadionu – technologie bazénu – písková filtrace“ 
II. Souhlasí 
v souvislosti s otevřeným řízením na dodavatele akce: „Rekonstrukce zázemí plaveckého 
stadionu – technologie bazénu – písková filtrace“ s vyřazením nabídek nesplňující zákonné 
požadavky a požadavky zadavatele, jedná se o uchazeče: 

• KTS AME s.r.o., Karla Čapka 60/13, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, 
IČ: 42194407 

• CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541 
• AQUA VARIA s.r.o., Univerzitní 1149/33, 301 00 Plzeň, IČ: 26386437 
• JAMA CZ s.r.o., Drachkov 68, 386 01 Strakonice, IČ: 28120272 
• SPORTAKCENT spol. s r.o., Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, IČ: 

14892839 
III. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na dodávku akce: 
„Rekonstrukce zázemí plaveckého stadionu – technologie bazénu – písková filtrace“. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána společností BAZENSERVIS s.r.o., Čapkova 538, 517 21 
Týniště nad Orlicí, IČ: 64791661 ze cenu 1.785.000,- Kč bez DPH, tj.  za celkovou cenu 
předmětu zakázky včetně DPH 2.159.850,- Kč. Termín plnění do 20.4.2016. 
IV. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností BAZENSERVIS s.r.o., Čapkova 538, 517 21 
Týniště nad Orlicí, IČ: 64791661 na dodávku akce: „Rekonstrukce zázemí plaveckého 
stadionu – technologie bazénu – písková filtrace“ za cenu 1.785.000,- Kč bez DPH, tj. za 
celkovou cenu předmětu zakázky včetně DPH 2.159.850,- Kč 
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V. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo. 
 
6) Plakátovací plochy 
Usnesení č. 1761/2016 (44/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním výroby plakátovacích ploch, včetně jejich osazení, panu Radku Velíškovi, bytem 
Čejetice, 386 01 Strakonice, a to v provedení: 
a) Rám : Nezinkovaný rám + dvousložková barva (životnost cca 10 let) cena 19.400,- Kč 
včetně DPH. 
b) Deska : Dřevotřísková deska (životnost cca 10 let) cena 6.800,- Kč v.č. DPH. 
1 ks plakátovací plochy v.č. montáže za cenu 26.200,- Kč vč. DPH 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s panem Radkem Velíškem, bytem Čejetice, 386 01 Strakonice, 
jejímž předmětem bude výroba a montáž (osazení) 17 ks plakátovacích ploch s cenou za 1 ks 
za cenu 26.200,- Kč včetně DPH.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
2. Odbor školství a cestovního ruchu 

• Smlouva o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách ve Strakonicích a 
Smlouva o zajištění předškolního vzdělávání dítěte (poslední rok před zahájením 
povinné školní docházky – předškolák) v mateřské škole ve Strakonicích 

Usnesení č. 1762/2016 (43/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách ve Strakonicích 
s účinností od 1.2.2016 s městysem Dub. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zajištění předškolního vzdělávání dítěte (poslední rok před zahájením 
povinné školní docházky – předškolák) v mateřské škole ve Strakonicích s účinností               
od 1.2.2016 s městysem Dub. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem těchto smluv v předloženém znění. 
 

• Pozvání delegací partnerských měst – 22. MDF 
Usnesení č. 1763/2016 (43/2) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s pozváním dvoučlenné delegace z partnerského města Bad Salzungen (SRN) a Lengnau 
(Švýcarsko) a tříčlenné delegace z partnerské oblasti Calderdale (Velká Británie) do Strakonic 
u příležitosti konání 22. mezinárodního dudáckého festivalu ve dnech 26.-28. srpna 2016. 
 

• Zápis z 13. jednání komise pro kulturu ze dne 3. 2. 2016 
Usnesení č. 1764/2016 (43/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 13. jednání komise pro kulturu ze dne 3. 2. 2016. 
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I.  Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace spolku Otec vlasti Karel IV., z. s., Hlubočepská 4/35, Hlubočepy,  
152 00 Praha 5, IČO: 02065207 ve výši 15 000 Kč na zaplacení poplatku za členství ve 
Spolku královských míst při příležitosti oslav 700 let narození Karla IV. z důvodu jeho 
nepřímé souvislosti s městem Strakonice. 
 

• Žádost Mgr. Jaroslavy Cháberové o uvolnění z vedoucího pracovního místa 
ředitelky Základní školy Povážská Strakonice, Nad Školou 560 a vyhlášení 
konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy Povážská 
Strakonice, Nad Školou 560 

Usnesení č. 1765/2016 (43/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost Mgr. Jaroslavy Cháberové o uvolnění z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní 
školy Povážská Strakonice, Nad Školou 560, ke dni 31.7.2016. 
II. Rozhodla 
vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy Povážská 
Strakonice, Nad Školou 560, Strakonice. 
  

• Zápis z 11. jednání komise pro sport ze dne 8. 2. 2016 
Usnesení č. 1766/2016 (43/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 11. jednání komise pro sport ze dne 8. 2. 2016. 
II. Ukládá 
řediteli STARZu Strakonice Ing. Pavlu Marešovi předložit na jednání komise pro sport 
informaci o vytíženosti jednotlivých sportovních zařízení místními oddíly  
a mimostrakonickými mužstvy a kalkulaci nákladů na 1 hodinu dle jednotlivých sportovišť. 
 

• Užití znaku města Strakonice 
Usnesení č. 1767/2016 (43/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice na turistické minci Geocoin v rámci celosvětové hry 
geocaching - Petr Pacholíček, Strakonice. 
 
3. Odbor dopravy 

• Zápis z 9. dopravní komise a navržené úkoly z jednání dopravní komise. 
Usnesení č. 1768/2016 (43/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 9. jednání  dopravní komise konané dne 2.2.2016. 
 

• Projektová dokumentace řešící přechod pro chodce přes ulici Ellerova 
Usnesení č. 1769/2016 (43/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním vypracování projektové dokumentace řešící přechod pro chodce a přejezd pro 
cyklisty na stávajícím přechodu pro chodce v Ellerově ulici na konci mostu přes řeku Otavu, 
před odbočením k zimnímu stadiónu, včetně vybudování poptávkové světelné signalizace.  
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II. Ukládá 
majetkovému odboru zadat vypracování předmětné projektové dokumentace. 
 
4. Odbor rozvoje 

• Projekt „Revitalizace strakonického hradu – II. etapa“ – finanční oprava  
Usnesení č. 1770/2016 (43/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
Protokol o kontrole INTERIM č.j. RRRSJ 22429/2015 ze dne 3.8.2015 a Vypořádání námitek 
proti Protokolu o kontrole INTERIM ze dne 9.9.2015 včetně Dodatku č. 1 ze dne 1.10.2015 
a v nich navrženou finanční opravu 25% z celkových způsobilých výdajů použitých na 
financování předmětné veřejné zakázky na stavební část ve výši 1.585,455,25 Kč a to 
z důvodu porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek v rámci projektu „Revitalizace 
strakonického hradu – II. etapa“. 
II. Ukládá  
Odboru majetkovému v součinnosti s odborem rozvoje zajistit odborné posouzení možnosti 
a postavení města Strakonice ve věci tzv. sporu z veřejnoprávní smlouvy podle §10b zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
na Ministerstvo financí ČR, včetně posouzení jiného možného způsobu řešení udělené 
finanční opravy v rámci projektu „Revitalizace strakonického hradu – II. etapa“, a předložit 
jej Radě města Strakonice. 
III. Ukládá 
starostovi města pověřit Ing. V. Hřebejkovou (útvar interního auditu MěÚ) provedením auditu 
ohledně výše uvedené problematiky. 
 

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů 
Usnesení č. 1771/2016 (43/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
S uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů 
č. 1516000241 mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a Podpůrným a 
garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., Za Poříčskou bránou 256/6, Karlín, 186 00 
Praha 8.    
II. Pověřuje 
Starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětného dodatku.  
 

• Navýšení finančního příspěvku Nadaci Jihočeské cyklostezky 
Usnesení č. 1772/2016 (43/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
S navýšením ročního příspěvku města Strakonice Nadaci Jihočeské cyklostezky od roku 2017 
na částku 3 Kč / obyvatele 
II. Souhlasí 
S uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství mezi městem Strakonice, Velké náměstí 
2, 386 21 Strakonice a Nadací Jihočeské cyklostezky, Boženy Němcové 49/3, 370 76 České 
Budějovice, který spočívá v navýšení ročního příspěvku města Strakonice Nadaci Jihočeské 
cyklostezky od roku 2017 na částku 3 Kč / obyvatele 
III. Pov ěřuje 
Starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětného Dodatku č.1 
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• Program prevence kriminality města Strakonice 2016 – projekty „Strakonice – 
asistent prevence kriminality“ a „Strakonice – zkvalitn ění záznamu městského 
kamerového dohlížecího systému“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování 
projektu z prostředků města Strakonice    

Usnesení č. 1773/2016 (43/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
S Programem prevence kriminality města Strakonice na rok 2016 a s podáním žádostí o dotaci 
na projekty „Strakonice – asistent prevence kriminality“ a „Strakonice – zkvalitnění záznamu 
městského kamerového dohlížecího systému“ do Programu prevence kriminality 2016 
z rozpočtu Ministerstva vnitra. 
II. Souhlasí  
V případě získání dotace z výše uvedeného programu, s vyčleněním finančních prostředků v 
potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2016 na spolufinancování projektů 
„Strakonice – asistent prevence kriminality“  a „Strakonice – zkvalitnění záznamu městského 
kamerového dohlížecího systému“. 
 

• Projekt „Strakonice – revitalizace části veřejného osvětlení – I. etapa“ - podání 
žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice    

Usnesení č. 1774/2016 (43/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
S podáním žádosti o dotaci ze Státního programu na podporu úspor energie a využití 
obnovitelných a druhotných zdrojů energie na rok 2016 – EFEKT 2016 na projekt 
„Strakonice – revitalizace části veřejného osvětlení – I. etapa“. 
II. Souhlasí 
V případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2016 na spolufinancování 
projektu „Strakonice – revitalizace části veřejného osvětlení – I. etapa“.  
 

• Projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Strakonice“ - podání žádosti 
o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice    

Usnesení č. 1775/2016 (43/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
S podáním žádosti o příspěvek do grantového řízení Oranžový přechod v roce 2016 nadace 
ČEZ na projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Strakonice“. 
  

• Projekt „Cyklostezka Strakonice, Nový Dražejov“ – podání žádosti o dotaci a 
spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice    

Usnesení č. 1776/2016 (43/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
S podáním žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu do výzvy 
č. 18 – „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ na projekt „Cyklostezka Strakonice, 
Nový Dražejov“ v úseku podél stávající komunikace I/22 od Nového Dražejova po kruhovou 
křižovatku v ulici Katovická, včetně napojení lokality Za Stínadly, a úseku podél části 
obchvatu I/22 od kruhové křižovatky v ulici Katovická po chodník z ulice Mírová do lokality 
Jezárky.  
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II. Souhlasí  
V případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2016 na spolufinancování 
projektu „Cyklostezka Strakonice, Nový Dražejov“.  
III. Souhlasí 
Se zadáním zakázky na zpracování Studie proveditelnosti, tj. povinné přílohy k žádosti 
o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu do výzvy č. 18 – „Podpora 
bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ na projekt „Cyklostezka Strakonice, Nový Dražejov“, 
Ing. Jaromírovi Poláškovi – IČ: 01413490, adresa: Jana Čarka 1514/1, 370 06 České 
Budějovice – za cenu 49 000 Kč včetně DPH.  
 

• Projekt „Nová elektricky polohovací lůžka a komfortní křesla pro domovy 
seniorů Městského ústavu sociálních služeb Strakonice“ 

Usnesení č. 1777/2016 (43/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
S podáním žádosti o dotaci z Dotační program „Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny sociálních služeb 113 310“ na projekt: „Nová elektricky polohovací lůžka 
a komfortní křesla pro domovy seniorů Městského ústavu sociálních služeb Strakonice“.  
II. Souhlasí 
V případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2016 na předfinancování 
a kofinancování projektu „Nová elektricky polohovací lůžka a komfortní křesla pro domovy 
seniorů Městského ústavu sociálních služeb Strakonice“.  
 

• Projekt „Rozšíření místnosti ergoterapie a bezbariérové WC v Domově pro 
seniory v Lidické“ 

Usnesení č. 1778/2016 (43/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
S podáním žádosti o dotaci z Dotační program „Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny sociálních služeb 113 310“ na projekt: „Rozšíření místnosti ergoterapie 
a bezbariérové WC v Domově pro seniory v Lidické“.  
II. Souhlasí 
V případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2016 na předfinancování 
a kofinancování projektu „Rozšíření místnosti ergoterapie a bezbariérové WC v Domově pro 
seniory v Lidické.“ 
 
5. Výroční zpráva Šmidingerovy knihovny Strakonice za rok 2015 
Usnesení č. 1779/2016 (43/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Výroční zprávu Šmidingerovy knihovny Strakonice za rok 2015. Výroční zpráva je 
k dispozici i na webových stránkách : 
http://www.knih-st.cz/sites/default/files/vyrocni_zprava_sk_2015.pdf. 
 
6. Sociální odbor 

• Dotace Občanskému sdružení PREVENT 
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Usnesení č. 1780/2016 (43/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace PREVENT 99 z.ú., Heydukova 349, 386 01 Strakonice, IČ 69100641, 
ve výši 50.000 Kč na na doučování dětí v NZDM CROSS PREVENT .   
II. Souhlasí   
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Strakonice jako 
poskytovatelem a PREVENTEM 99 z.ú. jako příjemcem ve výši 50.000 Kč na na doučování 
dětí v NZDM CROSS PREVENT v předloženém znění. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy  
         

• Zrušení přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou  
Usnesení č. 1781/2016 (43/6) 
Rada města po projednání 
I. Ruší 
usnesení RM ze dne 22.12.2015, č. 1563/2015   
 
7. Finanční odbor 

• Rozpočtová opatření č. 9 – 12 
Usnesení č. 1782/2016 (43/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 9  ve výši  15 016,- Kč 
Podpora na úhradu nákladů spojených s pojištěním lesních porostů od Podpůrného a 
garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. O výši podpory budou zvýšeny prostředky na 
položce pojištění majetku a osob. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 15.2. 

předpoklad 
čerpání 

Maj - pojištěni   1 600,0 15,0 1 615,0 0,0 1 615,0 

    Podpora-pojiš 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

Výdaje                 700 6320 5163 15,0   

Příjmy   700 1031 2324 15,0   

RO  č. 10  ve výši  340 437,- Kč 
Doplatek investiční dotace na projekt „Zateplení a výměna oken MŠ Spojařů, Strakonice“, 
částka 321 524,- Kč představuje dotaci z Fondu soudružnosti EU, částka 18 913,- Kč dotaci 
ze SFŽP. Akce byla realizována v roce 2015, o uvedenou částku se zvýší zůstatek finančních 
prostředků na bankovním účtu. 
RO  č. 11  ve výši  50 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu sociálního odboru na poskytnutí dotace organizaci PREVENT 99 z.ú., 
Heydukova 349, Strakonice, IČ 69100641. Dotace bude použita na realizaci doučování dětí 
v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež CROSS PREVENT (schválení poskytnutí dotace  
viz. materiál sociálního odboru č. 43/6, k projednání v RM dne 24.2.2016). Rozpočtové 
opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.  
 (v tis. Kč) 
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text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 15.2. 

předpoklad 
čerpání 

Soc – OS PREVENT - dotace   300,0 50,0 350,0 0,0 350,0 

    Minulá léta  50,0    

         

rozpo čtová skladba   org paragraf položka  částka  ÚZ  

Výdaje                 300 3541 5222 50,0   

Financování – minulá léta     8115 50,0   

RO  č. 12  ve výši   29 670,- Kč 
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko na likvidaci 
pojistné události v kině OKO – neopravitelná základní deska promítacího přístroje Doremi 
serweru. Rozpočtové opatření bude kryto úhradou pojistného plnění od ČSOB Pojišťovny. 
Finanční prostředky již byly zaslány na účet města Strakonice. 
 (v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 15.2. 

předpoklad 
čerpání 

MěKS - provoz   14 125,0 29,7 14 154,7 2 400,0 14 154,7 

    Pojistná plnění 0,0 29,7 29,7 200,0  

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

Výdaje                                1078                        3319 5331 29,7   

Příjmy    3699 2322 29,7   

II. Ukládá 
finančnímu odboru rozpočtová opatření č. 9 – 12 provést. 
 

• Dotace – HC Strakonice 
Usnesení č. 1783/2016 (43/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace HC Strakonice, Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČ 46687769,   na 
výdaje spojené s pořádáním závěrečného hokejového turnaje  s tím, že konkrétní výše 
poskytované dotace včetně příslušného rozpočtového opatření bude projednána na příštím 
jednání RM. 
II. Ukládá 
Odboru ŠCR připravit žádost o rozpočtové opatření (tuto předat na finanční odbor) a zajistit 
úkony spojené s poskytnutím dotace z rozpočtu města. 
 

• Výběrové řízení na pronájem a podnájem  pozemků pro umístění pouťových 
atrakcí LTZ v dob ě konání Václavské pouti  

Usnesení č. 1784/2016 (43/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis z výběrového řízení na pronájem a podnájem pozemků za účelem umístění pouťových 
atrakcí LTZ v době konání pouti 
II. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku parc. č. 97/1 o výměře 11 700 m² a podnájem pozemku parc. 
č. 100/1 o výměře 6 624 m² v  k.ú. Strakonice, pro umístění pouťových atrakcí v období 
konání Václavské pouti ve Strakonicích v letech 2016, 2017, 2018 (přepoklad vždy 
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2. polovina měsice září) panu Třískovi J., bytem Volyňská 79/III, 386 01 Strakonice  za cenu 
750 000 Kč za každý rok. 
 
8. TS Strakonice s.r.o. 

• Vodohospodářský fond města Strakonice (vyhodnocení VH fondu za rok 2015, 
návrh čerpání VH fondu na rok 2016) 

Usnesení č. 1785/2016 (43/8) 
Rada města po projednání 
I.    Bere na vědomí  
vyhodnocení čerpání vodohospodářského fondu za rok 2015 o celkové čerpané výši 
2.999.568,- Kč. 
II.  Schvaluje 
návrh čerpání vodohospodářského fondu na rok 2016 o celkovém objemu 4.000.000,- Kč. 
 

• Výpověď z nájmu bytu – nájem doba neurčitá (Hrdinová Jaroslava) 
Usnesení č. 1786/2016 (43/8) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
podat výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby Hrdinové Jaroslavě, Strakonice, č.b. 6 o 
velikosti 1+1 dle § 2291 OZ 89/2012 Sb. 
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě potřeby po skončení nájmu k předmětnému bytu 
(po uplynutí 1 měsíce), podat žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 

• Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá (Pilc Radek) 
Usnesení č. 1787/2016 (43/8) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
v případě, že nájemce do 31.3.2016 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu 
na byt – nájem doba určitá Pilc Radek, Strakonice, č.b. 021 o velikosti 2+1 s příslušenstvím. 
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní 
smlouvy nebo nevyklizení bytu do konce platnosti nájemní smlouvy tj. do 31.3.2016, učinit 
potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 

• Revokace usnesení č.1617/2016 (41/1) – neprodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
(Minariková Irena)  

Usnesení č. 1788/2016 (43/8) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
revokovat usnesení č. 1617/2016 (41/1) – neprodloužení Smlouvy o nájmu bytu Minariková 
Irena, Strakonice, č.b. 003 o velikosti 1+1 a výměře 37,10 m2. 
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství, netrvat na vyklizení bytu a 
majetkovému odboru uzavřít novou nájemní smlouvu na dobu určitou (1 měsíc), přičemž 
podmínkou uzavření nové nájemní smlouvy bude úhrada nájmu a záloh na služby spojené 
s užíváním bytu za měsíc únor 2016. 
 
9. Odbor informatiky a provozu 

• Kupní smlouva na hmotný investiční a drobný majetek pro zajištění chodu 
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hradního Safari mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČ 
00251810, jako prodávajícím a Technickými službami Strakonice, s.r.o., Raisova 
274, 386 01 Strakonice, IČ 25156888, jako kupujícím. 

Usnesení č. 1789/2016 (43/9) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí  
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice jako prodávajícím a společností 
Technické služby Strakonice, s.r.o., se sídlem Raisova 274, 386 01 Strakonice, IČ 25156888, 
jako kupujícím, jejímž předmětem je převod hmotného investičního a drobného majetku 
(specifikovaného v příloze kupní smlouvy) sloužícího k zajištění chodu hradního Safari 
za celkovou kupní cenu 370.916,78 Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
 
10. MěÚSS 

• Přijetí darů  
Usnesení č. 1790/2016 (43/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím darů dle § 27, odst. 5, písm. b), dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  
� na pořízení potřeb pro volnočasové aktivity klientů Domova pro seniory, Rybniční 

1282, 386 01  Strakonice 

od pí Kateřiny Hodinkové-Fukové 
bytem 395 01  Pacov 
věcný dar v celkové výši 1 000,- Kč 

� na vybudování víceúčelové zahrady v prostorách Domova pro seniory, Rybniční 1282, 
386 01  Strakonice 

od spolku Fórum dárců 
sídlo: V Tůních 11, 120 00  Praha 2 
IČO: 66004501, DIČ: CZ66004501 
věcný dar v celkové výši 112 886,- Kč 

� na vybudování bezbariérového WC v prostorách Denního stacionáře pro mentálně 
postižené děti, mládež a dospělé, Ellerova 160, 386 01  Strakonice 

od spolku Fórum dárců 
sídlo: V Tůních 11, 120 00  Praha 2 
IČO: 66004501, DIČ: CZ66004501 
věcný dar v celkové výši 63 750,- Kč 

II. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace.  

 

• Navýšení pracovních úvazků pro pečovatelskou službu  
Usnesení č. 1791/2016 (43/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Důvodovou zprávu včetně jejích 2 příloh uvedenou v mat. č. 43/10. 
II. Souhlasí 
s navýšením pracovních míst na Pečovatelské službě : 
2 pracovní místa na pozici pracovníka v sociálních službách (pečovatelka) 
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1 pracovní místo na pozici sociálního pracovníka  
Výdaje spojené s navýšením pracovních úvazků budou hrazeny z příspěvku organizace a 
použitím rezervního fondu MěÚSS. 
III. Souhlasí 
s navýšením limitu na platy o částku 484.000,- Kč, tj. limit na platy pro rok 2016 činí po 
zvýšení 41.627 tis. Kč. 
IV. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice zorganizovat obsazení pracovních pozic a uzavřít pracovní 
smlouvy s vybranými pracovníky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička          Milan Jungvirt   
            starosta           místostarosta   
 


