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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  67. jednání Rady města Strakonice 

konaného 11. ledna 2017 v malé zasedací místnosti 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:    7 členů RM 
                       Mgr. Hrdlička – starosta 
                       p. Jungvirt – místostarosta 

RM: p. Štrébl, Ing. Oberfalcer,  p. Christelbauer, Ing. Moučka, pí Vlasáková 
                       p. Stroner – tajemník 
Program:  

        
1. Tajemník 

• Přesuny agend v rámci Městského úřadu Strakonice  
            Usnesení č. 2926/2017 

2. Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 2927/2017 – č. 2939/2017 
3. MěÚSS 

• Přijetí darů   
           Usnesení č. 2940/2017 

4. ŽP 
• Program odpadového hospodářství města Strakonice 

            Usnesení č. 2941/2076 
5. Finanční odbor 

• Darovací smlouva na spolufinancování akce Novoroční ohňostroj 
                    Usnesení č. 2942/2017  

6. Odbor školství a CR 
• Veřejné provozování hudebních děl – Česko zpívá koledy 14. 12. 2016 

           Usnesení č. 2943/2017 
• Veřejná produkce – Česko zpívá koledy 14. 12. 2016 

           Usnesení č. 2944/2017 
• Zápis z 21. jednání komise pro kulturu dne 20. 12. 2016 

           Usnesení č. 2945/2017 
• Záštita starosty města Strakonice – Okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z.s. 

            Usnesení č. 2946/2017 
7. Udělení ceny starosty města 
                    Usnesení č. 2947/2017 
8. Různé 
 
 
 
 
 
 
67. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta M. Jungvirt v 15:00 hodin v malé zasedací 
místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání.  
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1. Tajemník 

• Přesuny agend v rámci Městského úřadu Strakonice  
Usnesení č. 2926/2017 (67/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předloženou zprávu o přesunech agend v rámci Městského úřadu Strakonice vyvolaných 
majetkoprávními změnami budovy čp. 533 v ulici Smetanova (budova bývalého okresního úřadu), 
konkrétně se jedná o: 

- přesun agendy občanských průkazů a cestovních dokladů (odbor vnitřních věcí) z budovy čp. 
533 v ulici na Stráži do nádvorní budovy Městského úřadu Strakonice 

- přesun agendy evidence obyvatel (odbor vnitřních věcí) z budovy čp. 533 v ulici na Stráži do 
nádvorní budovy čp. 2 na Velkém náměstí 

- přesun agendy územního plánování a architekta města (odbor rozvoje) z nádvorní budovy 
MěÚ do budovy čp. 270 Na Stráži 

II. Ukládá 
tajemníkovi Městského úřadu Strakonice organizačně zajistit provedení výše uvedených změn.  
III. Ukládá 
tajemníkovi Městského úřadu Strakonice a vedoucí odboru vnitřních věcí jednat s UZSVM jako 
novým vlastníkem budovy ve Smetanově ul. čp. 533 o nových podmínkách smlouvy o výpůjčce a o 
výsledcích jednání informovat RM. 
 
2. Majetkové záležitosti 
 
1) Paní Martina Rovňanková, Strakonice – žádost o prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2927/2017 (67/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007 v domě č.p. 47, Velké náměstí, 
Strakonice o velikosti 2+1 a výměře 69,30 m2 s paní Martinou Rovňankovou, Strakonice, přičemž 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíce, a to s účinností od 12.1.2017 do 11.2.2017. Tímto 
dnem nájemní smlouva skutečně skončí a bude uzavřena nová nájemní smlouva dle čl. II tohoto 
usnesení (bude se jednat o jinou b.j. ). Součástí nájemní smlouvy bude ustanovení, že nájemce uhradí 
nájemné za bezesmluvní užívání předmětné bytové jednotky za období od 1.1.2017 do 11.1.2017. 
Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu, budou hrazeny vždy nejpozději do 25. 
dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 4.158,- Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č.  A39 o velikosti 2+1 a výměře 57,44 
m2 v domě 805, ul. Zvolenská, Strakonice s paní Martinou Rovňankovou, Strakonice, přičemž 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce, a to s účinností od 12.2.2017. Měsíční nájemné pro 
tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.746,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační 
doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, které činí 8.238,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy na účet 
vedený městem Strakonice, 111471921/0300, v.s. 0080563906 spravovaný TS Strakonice, s.r.o.  
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětných smluv. 
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2) Paní Petra Kunová,  Strakonice – žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2928/2017 (67/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. A39 o velikosti 2+1 a 
výměře 57,44 m2 v domě 805, ul. Zvolenská, Strakonice s paní Petrou Kunovou, Strakonice, a to ke 
dni 31.1.2017. K tomuto datu končí platnost nájemní smlouvy, která byla uzavřena na dobu určitou.   
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné dohody.  
 
3) Prodej bytové jednotky č. 019 o velikosti 1+1 (44,60 m2) v domě č.p. 1140, Sídl. 1. máje,  
Strakonice I  
Usnesení č. 2929/2017 (67/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 019 o velikosti 1+1 (44,60 m2), v domě č.p. 1140, Sídl. 1. máje, 
Strakonice I, přímým  prodejem  do  osobního  vlastnictví,  kdy  minimální  cena  bytu č. 019/1140, 
Sídl. 1. máje, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku je 
stanovena ve výši 750.000,- Kč. 
II. Souhlasí 
se stanovením zálohy na koupi bytu ve výši 10.000,- Kč, při prodeji výše uvedené bytové jednotky č. 
019, v domě č.p. 1140 Sídl. 1. máje, Strakonice I, o velikosti 1+1 a výměře 44,60m2. 
Žadatelé poukážou předmětnou částku (zálohu) na účet města Strakonice. Záloha se považuje za 
zaplacenou okamžikem připsání na účet města Strakonice. Záloha musí být zaplacena předem, 
nejpozději 2 pracovní dny před datem podání nabídek na odkoupení předmětné bytové jednotky. 
Pokud nebude stanovená finanční částka v daném termínu uhrazena, nebude žádost zařazena k dalšímu 
projednání v příslušných orgánech města Strakonice. V případě, že žadatel, jehož nabídka bude 
nejvyšší a  on od koupě předmětné bytové jednotky odstoupí, nebude mu tato záloha vrácena. Záloha 
bude použita na úhradu nákladů spojených se zmařením nabídkového řízení. Ostatním žadatelům bude 
záloha vrácena.  
III. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
4) Prodej bytové jednotky č. 021 o velikosti 3+1 (76,35 m2) v domě č.p. 1237, ul. Mládežnická,  
Strakonice I  
Usnesení č. 2930/2017 (67/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 021 o velikosti 3+1 (76,35 m2), v domě č.p. 1237, ul. Mládežnická, 
Strakonice I, přímým prodejem do osobního vlastnictví, kdy minimální cena bytu č. 021/1237, ul. 
Mládežnická, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku je 
stanovena ve výši 990.000,- Kč. 
II. Souhlasí 
se stanovením zálohy na koupi bytu ve výši 10.000,- Kč, při prodeji výše uvedené bytové jednotky č. 
021, v domě č.p. 1237, ul. Mládežnická, Strakonice I, o velikosti 3+1 a výměře 76,35 m2. Žadatelé 
poukážou předmětnou částku (zálohu) na účet města Strakonice. Záloha se považuje za zaplacenou 
okamžikem připsání na účet města Strakonice. Záloha musí být zaplacena předem, nejpozději 2 
pracovní dny před datem podání nabídek na odkoupení předmětné bytové jednotky. Pokud nebude 
stanovená finanční částka v daném termínu uhrazena, nebude žádost zařazena k dalšímu projednání v 
příslušných orgánech města Strakonice. V případě, že žadatel, jehož nabídka bude nejvyšší a  on od 
koupě předmětné bytové jednotky odstoupí, nebude mu tato záloha vrácena. Záloha bude použita na 
úhradu nákladů spojených se zmařením nabídkového řízení. Ostatním žadatelům bude záloha vrácena.  
III. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
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5) Prodej bytové jednotky č. 001 o velikosti 1+0 (23,85 m2) v domě č.p. 406, ul. Nádražní,  
Strakonice II  
Usnesení č. 2931/2017 (67/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 001 o velikosti 1+0 (23,85 m2), v domě č.p. 406, ul. Nádražní, 
Strakonice II, přímým prodejem do osobního vlastnictví, kdy minimální cena bytu č. 001/406, ul. 
Nádražní, Strakonice II, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku je 
stanovena ve výši  325.000,- Kč. 
II. Souhlasí 
se stanovením zálohy na koupi bytu ve výši 10.000,- Kč, při prodeji výše uvedené bytové jednotky č. 
001, v domě č.p. 406, ul. Nádražní, Strakonice II, o velikosti 1+0 a výměře 23,85m2. 
Žadatelé poukážou předmětnou částku (zálohu) na účet města Strakonice. Záloha se považuje za 
zaplacenou okamžikem připsání na účet města Strakonice. Záloha musí být zaplacena předem, 
nejpozději 2 pracovní dny před datem podání nabídek na odkoupení předmětné bytové jednotky. 
Pokud nebude stanovená finanční částka v daném termínu uhrazena, nebude žádost zařazena k dalšímu 
projednání v příslušných orgánech města Strakonice. V případě, že žadatel, jehož nabídka bude 
nejvyšší a  on od koupě předmětné bytové jednotky odstoupí, nebude mu tato záloha vrácena. Záloha 
bude použita na úhradu nákladů spojených se zmařením nabídkového řízení. Ostatním žadatelům bude 
záloha vrácena.  
III. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
6) Žádost o pronájem NP – p. Karel Krejčík, Strakonice 
Usnesení č. 2932/2017 (67/1) 
Rada města po projednání 
I. Trvá  
na usnesení Rady města Strakonice č. 2583/2016 ze dne 21.9.2016. 
 
7) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti s projektovou přípravou 
a realizací stavby: „Strakonice, Nad Parkem – stavební úpravy NN, kabelizace“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. V zastoupení: 
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o, Katovická 175, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2933/2017 (67/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, mezi městem Strakonice a 
společností E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,  kterou se smluvní 
strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni  pro uložení energetického zařízení do pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. st.755 v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou stavby: 
„Strakonice, Nad Parkem – stavební úpravy NN, kabelizace“ za cenu 161,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
8)  Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030033660/003 
v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – parc.č. 33/55 - kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. V zastoupení: 
UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 149, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2934/2017 (67/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030033660/003, mezi městem 
Strakonice a společností E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, kterou 
se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro uložení energetického zařízení do 
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pozemku v majetku města Strakonice p.č. 33/2 v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti s projektovou 
přípravou stavby: „Strakonice – parc.č. 33/55 - kNN“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
9) Žádost o uzavření smlouvy č.: ZP-014330041032/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek Strakonice ul. 
Havlíčkova“  
Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6  370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Hrdlička spol. s r.o., Lobezská 1526/20, 326 00 Plzeň  
Usnesení č. 2935/2017 (67/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č. ZP-014330041032/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro 
uložení energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 1272/21 v  k.ú. 
Strakonice, v souvislosti se stavbou: „Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek Strakonice ul. 
Havlíčkova“, za částku 10.000,- Kč + DPH se společností E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 
10) Žádost o zřízení sjezdu z pozemku p.č. dle KN 320/63 k.ú. Přední Ptákovice 
Žadatel: Milan Slavíček, Dana Slavíčková Přední Ptakovice, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2936/2017 (67/1) 
Rada města po projednání 
I . Nesouhlasí 
s zřízením sjezdu z pozemku p.č. dle KN 320/63 k.ú. Přední Ptákovice ve vlastnictví žadatele, pana 
Milana Slavíčka a paní Dany Slavíčkové, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice, přes pozemek p.č. dle 
KN 320/364 k.ú. Přední Ptákovice v majetku města Strakonice  na místní komunikaci p.č. dle KN 
320/386 k.ú. Přední Ptákovice v majetku města Strakonice 
 
11) Plakátovací plochy  
Usnesení č. 2937/2017 (67/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se změnou bodu II. usnesení Rady města č. 2875/2016 v části týkající se počtu umístěných 
plakátovacích ploch a způsobu úhrady nájemného, tzn. nově usnesení č. 2875/2016 bod II. zní:   
Rada města souhlasí  
na základě usnesení RM č. 1872/2016 bodu II ze dne 30.3.2016 a uzavřené smlouvy o smlouvě 
budoucí nájemní s uzavřením nájemní smlouvy na umístění plakátovacích ploch na nemovitosti p.č. st. 
242 v k.ú. Přední Ptákovice s vlastníky nemovitosti p. Radkem Růthem a p. Petrou Růthovou, 386 01 
Strakonice, za částku 3.500,- Kč/1 plakátovací plochu/1 rok. Umístěny budou 2 plakátovací plochy.  
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.2.2017. Výpovědní doba činí 3 měsíce. 
Nájemné bude hrazeno 1x ročně, vždy nejpozději do konce března  příslušného kalendářního roku.  
 
12) Pan Josef Svoboda,  Blatná – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
Usnesení č. 2938/2017 (67/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončení nájemní smlouvy číslo 2015-390 ze dne 9.10.2015, uzavřené mezi městem Strakonice a 
panem Josefem Svobodou,  Blatná, IČ: 02568608, a to dohodou k 31.1.2017.  
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem prodejního gastro stánku číslo 9, včetně pozemku pod markýzou, 
umístěného na části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice o velikosti cca 25 m2  
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- kde je stanovena minimální výše nájmu za užívání tohoto stánku 4.500,- Kč měsíčně v případě 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 12 měsíců bez DPH + inflace + náklady na služby a 
energie dle poměrových měřidel,  
- kde je stanovena minimální výše nájmu za užívání tohoto stánku 6.300,- Kč měsíčně v případě 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců bez DPH + náklady na služby a energie dle 
poměrových měřidel. 
V ceně nájmu za užívání prodejního gastro stánku číslo 9 je zahrnuto užívání společného sociálního 
zařízení a úklidové komory, tj. stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu elektrické energie, vody, kdy 
budoucí uživatel prodejního gastro stánku má právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj 
pečovat.  
U gastro stánku je ve výši nájmu zahrnuto užívání společného sociálního zařízení určeného pro 
veřejnost a skladu, tj. stánku číslo 12, dále náklady za spotřebu elektrické energie, vody, kdy budoucí 
uživatelé prodejního gastro stánku číslo 9 mají právo toto sociální zařízení užívat, ale i o něj pečovat.  
V případě, že bude nájemní smlouva na užívání prodejního stánku číslo 9 na pozemku p.č. st. 308 v 
k.ú. Strakonice uzavřena na dobu 12-ti měsíců, souhlasí s automatickým prodlužováním předmětné 
smlouvy, a to v případě, že budoucí nájemce bude plnit řádně povinnosti nájemce stanovené 
předmětnou smlouvou. 
Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu lze ze strany pronajímatele bez uvedení 
důvodů vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětné dohody. 
 
1) Prodej celého pozemku p.č. st. 447/3 o výměře 680 m2  v k.ú. Strakonice včetně cihlového 
plotu  - revokace usnesení 

- manželé Věra a Tomáš Policarovi, Strakonice  
- KŘEŠNIČKA spol. s r.o., IČ: 25172522, Kalenice 21,  
- Bohumila Kuralová, Husova 362, Strakonice 
- Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice,  z.s.,  Pod Hradem 128, Strakonice 

Usnesení č. 2939/2017 (67/1a) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení č. 2508/2016 (57/1). 
II. Souhlasí 
o zveřejněném záměru na prodej celého pozemku p.č. st. 447/3 v k.ú. Strakonice o výměře 680 m2  
(včetně cihlového plotu) informovat všechny žadatele, včetně vlastníků sousedních nemovitostí s  tím, 
že  minimální  cena  za prodej  celého pozemku  je  stanovena na  500.000,- Kč.  
Dále budou mezi budoucí kupující rozpočítány veškeré náklady spojené s převodem vlastnického 
práva k předmětné nemovitosti.   
Prodej celého pozemku bude uskutečněn pouze v tom případě, že dojde ke shodě mezi jednotlivými 
kupujícími o rozdělení předmětného pozemku na jednotlivé  části a dále dojde ke shodě k  zřízení 
práva služebnosti vjezdu, výjezdu a chůze. Právo služebnosti bude zřízeno k jednotlivým nemovitým 
věcem  nacházejícím se v tomto zadním traktu.  
 
3. MěÚSS 

• Přijetí darů   
Usnesení č. 2940/2017 (67/2) 
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,  

� pro potřeby Domova pro seniory a DZR, Rybniční 1282, 386 01 Strakonice 
od firmy 2P SERVIS s.r.o. 

se sídlem Smetanova 593, 342 01 Sušice II 
IČO: 28049390, DIČ: CZ28049390 

věcný dar v celkové hodnotě 3 680 Kč bez DPH 
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• 5 ks overalů v hodnotě 736 Kč bez DPH/1 ks 
� pro potřeby Denního stacionáře pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé, Ellerova 160, 

386 01 Strakonice 
      od spolku Rally Fans Katovice 
      se sídlem Říční 222, 387 11 Katovice  
      IČO: 26574853 

            peněžní dar v celkové výši 26 000 Kč 
� od města Strakonice 

se sídlem Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice 
IČ: 251810, DIČ: CZ251810 

peněžní dar v celkové výši 2 729 Kč 
II. Ukládá  
ředitelce MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace.  
 
4. ŽP 

• Program odpadového hospodářství města Strakonice 
Usnesení č. 2941/2017 (67/3) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit Program odpadového hospodářství města Strakonice 
 
5. Finanční odbor 

• Darovací smlouva na spolufinancování akce Novoroční ohňostroj  
Usnesení č. 2942/2017 (67/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy mezi dárcem panem Josefem Třískou, se sídlem Strakonice, Volyňská 
79, IČ: 43840141 a obdarovaným městem Strakonice, Velké náměstí 2, IČ: 00251810, jejímž 
předmětem je finanční dar ve výši 50 000,- Kč, který je určený na spolufinancování akce Novoroční 
ohňostroj 1. 1. 2017. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy v předloženém znění. 
 
6. Odbor školství a CR 

• Veřejné provozování hudebních děl – Česko zpívá koledy 14. 12. 2016 
Usnesení č. 2943/2017 (67/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností OSA – Ochranný 
svaz autorský pro práva k dílům hudebním,  z. s., Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6.  Jedná se o 
licenci k užití hudebních děl v rámci akce Česko zpívá koledy, která se konala dne 14. 12. 2016. 
Autorská odměna činí celkem 514 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 

• Veřejná produkce – Česko zpívá koledy 14. 12. 2016 
Usnesení č. 2944/2017 (67/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením hromadné smlouvy o udělení oprávnění k výkonu práva užít zveřejněné záznamy výkonů 
výkonných umělců a zvukové záznamy výkonů nebo jiných zvuků a zvukově-obrazové záznamy se 
společností Intergram – nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově 
obrazových záznamů, z. s., Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1. Jedná se o oprávnění udělené pro 
akci Česko zpívá koledy, která se konala dne 14. 12. 2016. Odměna činí 54 Kč včetně DPH. 
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II. Pověřuje   
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 

• Zápis z 21. jednání komise pro kulturu dne 20. 12. 2016 
Usnesení č. 2945/2017 (67/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 21. jednání komise pro kulturu ze dne 20. 12. 2016. 

 
• Záštita starosty města Strakonice – Okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z.s. 

Usnesení č. 2946/2017 (67/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením Záštity starosty města Strakonice nad akcí Sportovec okresu Strakonice za rok 2016 pro 
Okresní sdružení České unie sportu Strakonice, z. s., Husova 380, Strakonice, IČO: 00435449 
konanou dne 2. 2. 2017 v Rytířském sále strakonického hradu.  

 
7. Udělení ceny starosty města 
Usnesení č. 2947/2017 (67/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením Ceny starosty města Strakonice panu Miroslavu Kubičkovi a panu Ladislavu Pauchovi za 
dlouholetou práci pro město. 
 
8. Různé 
Členové rady města byli seznámeni: 
- s dopisem předsedy TJ Dražejov p. Karla Boublíka ve věci zrušení rybníčku u fotbalového hřiště    
  v Novém Dražejově na Virtě 
- s dopisem JUDr. Zdeňka Laciny ve věci plánované výstavby kompostárny mezi městem  
  Strakonice a Dražejovem 
- s dopisem p. Pavla Tomana ve věci  projednání činnosti tajemníka v souvislosti s umístěním stavby 

v lokalitě Za Stínadly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Břetislav Hrdlička                        Milan Jungvirt   
        Starosta                          místostarosta   
             


