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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  68. jednání Rady města Strakonice 

konaného 25. ledna 2017 v malé zasedací místnosti 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:       5 členů RM 
                       p. Jungvirt – místostarosta 

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

         p. Christelbauer – člen RM 
Program:  

        
1. Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 2948/2017 – č. 2981/2017 
2. Odbor vnitřních věcí 

• Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte 
           Usnesení č. 2982/2017 

3. ŽP 
• Darovací smlouva 

            Usnesení č. 2983/2017 
4. Finanční odbor 

• Darovací smlouva – Mráz Agro CZ, s.r.o.  
           Usnesení č. 2984/2017 

• Darovací smlouva – Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.  
           Usnesení č. 2985/2017 

• Rozpočtová opatření  č.  1 – 4 
           Usnesení č. 2986/2017 

5. TS 
• Ceník výkonů společnosti TS Strakonice s.r.o. na r. 2017 

           Usnesení č. 2987/2017 
6. Odbor rozvoje 

• Pověření jednáním s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o změně projektu 
„Komunikační napojení průmyslové zóny u Blatenského mostu ve Strakonicích“ 

            Usnesení č. 2988/2017 
• Program prevence kriminality města Strakonice 2017 – projekty „Strakonice – asistent 

prevence kriminality“, „Strakonice – zkvalitnění záznamu městského kamerového dohlížecího 
systému“ a „Strakonice – bezpečnostní řetízky na dveře pro seniory“ – podání žádosti o dotaci 
a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  
                    Usnesení č. 2989/2017   

• Výzva k podání nabídky na realizaci podlimitní veřejné zakázky:„Územní studie pro systém 
veřejných prostranství města Strakonice“  

            Usnesení č. 2990/2017 
• Výzva k podání nabídky na realizaci podlimitní veřejné zakázky:„Územní studie krajiny 

správního území obce s rozšířenou působností Strakonice“ 
            Usnesení č. 2991/2017 

• Projekt „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro OPR Strakonice“ – souhlas 
s partnerstvím a s podáním žádosti o dotaci 

            Usnesení č. 2992/2017 
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• Informace o přípravě projektu půdní vestavby a rekonstrukce střechy ZŠ Dukelská ve 
Strakonicích 

     Usnesení č. 2993/2017 
7. Odbor informatiky a provozu 

• Smlouva o poskytování elektronických online zdrojů 
            Usnesení č. 2994/2017 

8. Odbor školství a CR 
• Užití znaku města Strakonice – Babybox 

            Usnesení č. 2995/2017 
• Darovací smlouva ČZ a.s. 

            Usnesení č. 2996/2017 
9. MŠ U Parku 

• Souhlas zřizovatele s realizací projektu „MŠ U Parku Strakonice - šablony“  
            Usnesení č. 2997/2017 

10. Starosta 
• Vlajka pro Tibet 

                (bez čísla usnesení) 
11. MěÚSS 

• Přijetí darů 
            Usnesení č. 2998/2017 

• Seznam uživatelů AD - 4. čtvrtletí 2016 
           Usnesení č. 2999/2017 

12. Různé 
 
 
68. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta M. Jungvirt v 15:00 hodin v malé zasedací 
místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání.  
 
1. Majetkové záležitosti 
 
1) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 2948/2017 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 005 o velikosti 1+1 a 
výměře 37,10 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 leden do 25.1.2017. V případě, že Žaneta Grundzová, Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc leden do 25.1.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.883,- Kč. 
II. Souhlasí 
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, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc leden do 25.1.2017. V případě, že Denisa Žigová, Strakonice neuhradí nájemné 
za měsíc leden do 25.1.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč. 
III. 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 do 25.1.2017. V případě, že Patricie Bledá, Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc leden do 25.1.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
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Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč. 
IV. 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 
splátky dluhu za měsíc leden a uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2017. V případě, že paní 
Věra Hrehová, Strakonice, neuhradí splátku dluhu a nájemné za měsíc leden do 25.1.2017, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč. 
V. 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 leden do 25.1.2017. V případě, že Zdeňka Murgáčová, 
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč. 
VI. 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 leden do 25.1.2017. V případě, že Simona Horváthová, 
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč. 
VII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 003 o velikosti 1+1 a výměře 
66,90 m2 v domě č.p. 428, ul. Boženy Němcové, Strakonice, s paní Jaroslavou Hrdinovou,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíce. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného a splátky dluhu za měsíc leden do 25.1.2017. V případě, že Jaroslava Hrdinová, 
Strakonice neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc leden do 25.1.2017, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.014,- Kč 
VIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku A28 o velikosti 1+0 a výměře 
41,99 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, s paní Marií Cinovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc leden do 25.1.2017. V případě, že Marie Cinová, Strakonice neuhradí nájemné za 
měsíc leden do 25.1.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 2.246,- Kč (přechod nájmu) 
IX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 014 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Alžbětou Lackovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2017. V případě, že paní Alžběta Lacková, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč. 
X. 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 nájemného za měsíc leden do 25.1.2017. V případě, že slečna Irena Balogová, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
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Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.187,- Kč. 
XI. 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 Miškovčíkem (dříve Sivákem), Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2017 a 
uhrazením splátky dluhu za měsíc  leden do 25.1.2017. V případě, že pan Július Sivák a pan Marek 
Miškovčík, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc leden a splátku dluhu za měsíc leden do 25.1.2017, 
nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.848,- Kč (dotace) 
XII. 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 leden do 25.1.2017. V případě, že paní Jana Všiváková, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc leden do 25.1.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.041,- Kč 
XIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 o velikosti 1+1 a 
výměře 56,20 m2 v domě č.p. 204 ul. Stavbařů, Strakonice, pro paní Evu Grundzovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc leden do 25.1.2017. V případě, že Eva Grundzová, Strakonice, neuhradí nájemné 
za měsíc leden do 25.1.2017, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč 
XIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012 o velikosti 1+0 a 
výměře 29,80 m2 v domě č.p. 205 ul. Stavbařů pro paní Vendulu Vašátkovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc leden do 25.1.2017. V případě, že paní Vendula Vašátková, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc leden do 25.1.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.594,- Kč. 
XV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 010 o velikosti 1+0 a 
výměře 43,70 m2 v domě č.p. 799 ul. Husova pro paní Dagmar Zubrikovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc leden do 31.1.2017. V případě, že paní Dagmar Zubriková, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc leden do 31.1.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.359,- Kč (dotace) 
XVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 013 o velikosti 1+1 a 
výměře 53,57 m2 v domě č.p. 799 ul. Husova pro paní Zuzanu Hermanovou (dříve Martincovou), 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 31.1.2017. V případě, že paní Zuzana Hermanová (dříve 
Martincová), Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc leden do 31.1.2017, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 2.864,- Kč (dotace) 
XVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 025 o velikosti 3+kk a 
výměře 58,30 m2 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová pro paní Janu Kopeckou (dříve Kolorosovou), 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 31.1.2017. V případě, že paní Jana Kopecká, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc leden do 31.1.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.532,- Kč (dotace) 
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XVIII. 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 manž. Karlem a Brigitou Irdzovými, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2017. V případě, že manž. Irdzovi,  
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2017, nebude jim smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč 
XIX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o velikosti 1+1 a 
výměře 60,80 m2 v domě č.p. 49 Velké náměstí, Strakonice, s paní Ivetou Ferencovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
části nájemného za měsíc leden do 25.1.2017. V případě, že paní Iveta Ferencová, Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc leden do 25.1.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.504,- Kč 
XX. 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 3 měsíce.  Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2017. V případě, že paní Nikola Pačajová, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 2.706,- Kč 
XXI. 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 3 měsíce. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2017. V případě, že paní Vladimíra 
Božovská, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2017, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.036,- Kč 
XXII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A26 o velikosti 1+1 a 
výměře 43,15 m2 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice, s panem Františkem Burianem,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 31.1.2017. V případě, že pan František Burian, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc leden do 31.1.2017, nebude mu nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 2.021,- Kč (dotace) 
XXIII. 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 3 měsíce. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2017. V případě, že pan Miroslav Sivák, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2017, nebude mu nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.922,- Kč 
XXIV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 017 o velikosti 1+1 a výměře 
36,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou Ivetou Cinovou,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 31.1.2017. V případě, že slečna Iveta Cinová, Strakonice 
neuhradí nájemné za měsíc leden do 31.1.2017, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč 
XXV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 001 o velikosti 3+1 a výměře 
74,10 m2 v domě č.p. 304, Na Křemelce, Strakonice, s paní Květuší Reisingerovou,   Strakonice, 
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přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2017. V případě, že paní Květuše Reisingerová,  
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2017, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.446,- Kč 
XXVI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 002 o velikosti 2+1 a výměře 
71,00 m2 v domě č.p. 636 ul. Nerudova, Strakonice, s manž. Janem a Marií Farkašovými,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2017. V případě, že manž. Farkašovi, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2017, nebude jim nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.260,- Kč 
XXVII. 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 
nájemného za měsíc leden do 25.1.2017. V případě, že Věra Landsingerová, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc leden do 25.1.2017, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 3.917,- Kč (dotace) 
XXVIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007 o velikosti 2+1 a výměře 
62,04 m2 v domě č.p. 803, ul. Husova, Strakonice, s paní Veronikou  Ouředníkovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další ½ rok. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2017. V případě, že Veronika Ouředníková,  Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2017, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 2.723,- Kč (dotace) 
XXIX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 006 o velikosti 2+0 a výměře 
57,54 m2 v domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice, s manž. Pavlem a Miladou Šafařovými,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. ledna 2018. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 31.1.2017. V případě, že manž. Šafařovi, 
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc leden do 31.1.2017, nebude jim smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
Nájemné 2.723,- Kč (dotace) 
XXX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 002 o velikosti 1+0 a výměře 
57,91 m2 v domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Lenkou Černou,  Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další ½ rok.  Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc leden do 25.1.2017. V případě, že Lenka Černá, Strakonice neuhradí nájemné za 
měsíc leden do 25.1.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 2.724,- Kč (dotace) 
XXXI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 018 o velikosti 1+1 a 
výměře 37,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, s panem Václavem Tichým, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2017. V případě, že pan Václav Tichý, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2017, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč. 
XXXII. 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 další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2017. V případě, že paní Dagmar Říhová, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.813,- Kč (dotace). 
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XXXIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 015 o velikosti 1+0 a 
výměře 34,53 m2 v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Boženou Frantovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další ½ rok. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2017. V případě, že paní Božena Frantová,  Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.748,- Kč. 
XXXIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 014 o velikosti 2+0 a 
výměře 57,59 m2 v domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice, s paní Janou Blažíčkovou,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.1.2018. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 31.1.2017. V případě, že paní Jana Blažíčková,  Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc leden do 31.1.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.097,- Kč (dotace). 
XXXV. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných dodatků. 
 
2) Paní Beata Grundzová, Bažantnice, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2949/2017 (68/1) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 o velikosti 2+1 a 
výměře 89,70 m2 v domě č.p. 518, Bažantnice, Strakonice, s paní Beatou Grundzovou, Bažantnice, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku.  
 
3) Pan Jaroslav Pohlodko,  Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2950/2017 (68/1) 
Rada města po projednání 
I.Nesouhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o velikosti 1+1 a 
výměře 58,20 m2 v domě č.p. 767, V Ráji, Strakonice, s panem Jaroslavem Pohlodkou, Strakonice, 
týkající se prodloužení nájmu bytu.  
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni ukončení 
nájmu dobrovolně vyklizen.  
 
4) Pan Josef Janeček,  Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 2951/2017 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
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, týkající se 
prodloužení nájemní smlouvy 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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5) Paní Andrea Zemanová, Strakonice – žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 2952/2017 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 v domě č.p. 
803, ul. Husova, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 57,16 m2 s paní Andreou Zemanovou, 
Strakonice, a to ke dni 30.4.2017. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
6) Paní Lucie Chvojková, Strakonice – žádost o uzavření Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2953/2017 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 023 v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, 
Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Lucií Chvojkovou, Strakonice, přičemž smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení vždy o další 1 měsíc formou dodatku 
k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. 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 3.243,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, která činí 9.729,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy na účet 
vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 00205023004,  spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
7) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 320/1  v  k.ú. Přední Ptákovice. 
Žadatel: Magda Vavrušková, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2954/2017 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s novostavbou rodinného domu na pozemku p.č. 680 k.ú. Přední Ptákovice s uložením 
nové kanalizační, vodovodní a plynovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 
320/1 k.ú. Přední Ptákovice dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
8) Žádost o uzavření smlouvy č.: PI-014330041955/003 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Strakonice – u TS Betonárka - 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. 2955/2017 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č. PI-014330041955/003 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro 
uložení energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 757/16 a p.č. KN 
1286/16 v  k.ú. Strakonice, v souvislosti se stavbou: „Strakonice – u TS Betonárka - kNN“, za částku 
10.000,- Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 
9) Žádost o uzavření smlouvy č.: PI-014330041956/004 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Strakonice – parc.č.1098 - kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6  370 49 České Budějovice 
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V zastoupení: Ingera Písek s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek  
Usnesení č. 2956/2017 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č. PI-014330041956/004 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro 
uložení energetického zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 1326/4 v  k.ú. 
Dražejov u Strakonic, v souvislosti se stavbou: „Strakonice – parc.č.1098 - kNN“, za částku 10.000,- 
Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 
10) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1293/2  v  k.ú. Dražejov u Strakonic. 
Žadatel: Ing. Daniel Staněk, 149 00 Praha 4 - Chodov 
Usnesení č. 2957/2017 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s novostavbou rodinného domu na pozemku p.č. 50/4 k.ú. Dražejov u Strakonic 
s uložením nové kanalizační a vodovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 
1293/2 k.ú. Dražejov u Strakonic dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
11) Václav Lukeš, 181 00 Praha 8 – Trója, IČ: 67172733 
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 2958/2017 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, mezi městem Strakonice a panem Václavem Lukešem, 181 00 
Praha 8 – Trója, IČ:67172733, jejímž předmětem je umístění a provedení stavby „Přístavba a stavební 
úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 338 – hotel Splávek“ na pozemcích p.č. st. 426 a p.č. 789/5 
v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
12) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 270/11 a p.č. dle KN 270/15  v  k.ú. Strakonice 
Žadatel: GARANTSTAV ST s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice 
Usnesení č. 2959/2017 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s novostavbou zahradnictví na pozemcích p.č. 270/17 a p.č. 270/5 k.ú. Strakonice 
s uložením 2 nových kanalizačních přípojek, vodovodní a elektro přípojky do pozemků v majetku 
města Strakonice p.č. 270/11 p.č. 270/15 k.ú. Strakonice dle sazebníku. 
Město souhlasí s uložením za následujících podmínek: 
1. Přechod asfaltové komunikace bude proveden protlakem bez narušení povrchu. 
2. Při výkopu v dlážděných plochách bude dlažba v šíři výkopu odstraněna, předláždění bude 
provedeno v šíři výkopu zvětšené z obou stran min. o 50% šíře výkopu. 
3.  Při výkopu v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o zakládání, údržbě a 
ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná plocha bude po skončení prací oseta travinou. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
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13) Paní Zuzana Kunešová, Strakonice, Strakonice – žádost o pronájem garážového stání   
Usnesení č. 2960/2017 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 15 v objektu  č.p. 1392 v ul. Leknínové 
ve Strakonicích s níže uvedenou žadatelkou, za následujících podmínek: 
- p. Zuzana Kunešová,  Strakonice,  Strakonice, nájemné ve výši 300,- Kč/měsíčně + DPH, nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, ve smlouvě budou 
zapracovány smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za provedení změn a úprav předmětu nájmu bez 
souhlasu pronajímatele (za každé porušení), dále za neodstranění změn a úprav předmětu nájmu 
nájemcem po skončení nájmu (za každé porušení), smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za porušení 
předání předmětu nájmu po skončení nájmu ve stavu obvyklém běžnému opotřebení (za každý 
započatý den prodlení s předáním předmětu nájmu).  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.   
 
14) Ukončení nájemní smlouvy - spol. Ciao …, cestovní kancelář, s.r.o., se sídlem Zámek 1, 
Strakonice 
Usnesení č. 2961/2017 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
Část II. usnesení RM  2575/2016  ze  dne 21.9.2016,  týkající  se ukončení nájemní smlouvy č. 07-364 
uzavřené dne 28.8.2007, a sice dohodou ke dni 31.1.2017. 
II. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy č. 07-364 uzavřené dne 28.8.2007 mezi městem Strakonice a spol. Ciao 
…, cestovní kancelář, s.r.o., se sídlem Zámek 1, Strakonice, jejímž předmětem je pronájem NP o 
výměře 53 m2 na I. hradním nádvoří objektu Zámku čp. 1 ve Strakonicích, a sice dohodou ke dni 
28.2.2017. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody.  
 
15) Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostorů 
Usnesení č. 2962/2017 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na dlouhodobý pronájem nebytových prostorů v objektu Kulturního zařízení 
Kosmonautů 1266, Strakonice, konkrétně se jedná o pronájem tělocvičny o výměře 53 m2 + šatny o 
výměře 21,40 m2.  
 
16) Žádost o uzavření dodatku k nájemní smlouvě – PREVENT Strakonice, občanské sdružení 
Usnesení č. 2963/2017 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2012-376 uzavřené dne 9.10.2012 mezi městem Strakonice 
a Občanským sdružením PREVENT, se sídlem Heydukova 349, Strakonice, jehož předmětem bude 
změna právní formy, a sice z právní formy spolku Občanské sdružení  PREVENT, se sídlem 
Heydukova 349, Strakonice, 386 01 Strakonice, IČ 691 00 641, na ústav PREVENT 99 z.ú., s tím, že 
IČ, adresa a další náležitosti zůstávají nezměněny. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 



 11 

17) Žádost o povolení sídla spolku - DUHA  HUSOT, Arch. Dubského 986, Strakonice  
Usnesení č. 2964/2017 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním sídla spolku DUHA HUSOT, Arch. Dubského 986, Strakonice, na adrese nemovitosti 
Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice, na poz. parc.č. st. 800/2  v k.ú. Strakonice, která je 
v majetku města Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného souhlasu. 
 
18) Vyhlášení záměru na pronájem NP – Velké náměstí 141, Strakonice (OD Maják)  
Usnesení č. 2965/2017 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem následujících nebytových prostorů, které jsou součástí objektu č.p. 
141 na Velkém náměstí ve Strakonicích s pozemkem parc. č. st. 168/l, na němž je umístěn, a s poz. 
parc.č. st. 168/3 (dvůr u objektu), vše v k.ú. Strakonice (obchodní dům Maják): 
- 1. poschodí objektu: prostory o výměře 161 m2,  sklad o výměře 5 m2  nacházející se těsně vedle 
uvedené prodejní plochy, dále společné chodby, schodiště  a společné sociální zařízení pro nájemce 
v 1. poschodí objektu. 
 
19 Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice 
Usnesení č. 2966/2017 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby „Stavební úpravy ulice Poděbradova, 
Strakonice“ v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění. 
II. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
III. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby „Stavební úpravy 
ulice Poděbradova, Strakonice“  
IV. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení 
nabídek ve složení: 

1. člen  Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Jan Blahout 
4. člen Ing. Oldřich Švehla 
5. člen Ing. Kristýna Filípková, Veřejné zakázky s.r.o. 
 

náhradníky členů komise pro otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení 
a hodnocení nabídek ve složení: 

1. náhradník p. Milan Jungvirt 
2. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
3. náhradník Lukáš Srb 
4. náhradník p. Michal Bezpalec 
5. náhradník Ing. Jakub Blaťák, Veřejné zakázky s.r.o. 

 
Komise může jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny členů nebo jejich náhradníků. 
Ve věcech, o nichž je přípustné hlasovat, rozhoduje komise většinou hlasů přítomných členů. 
V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné  
zakázky  
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VI. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této 
veřejné zakázky. 
 
1) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvy v souvislosti 
se Zásadami realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu 
ŽADATEL: Iveta a Pavel Mrkvi čkovi, 386 01 Strakonice  
Usnesení č. 2967/2017 (68/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit v souvislosti s realizací stavby kanalizačního a vodovodního řadu na pozemku p.č. dle KN 
1293/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic, v majetku města Strakonice, s uzavřením smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní a následně po kolaudaci stavby kupní smlouvy s předmětem koupě kanalizačního a 
vodovodního řadu dle projektové dokumentace „Prodloužení vodovodu a kanalizace včetně přípojek 
pro novostavbu rodinného domu a garáže na poz. parc.č. 1092/9, k.ú. Dražejov u Strakonic“. Kupní 
cena je stanovena ve výši 25% celkových finančních nákladů, tzn. 154.903,25 Kč 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu podpisem předmětných  smluv. 
 
1) Prodej částí pozemků  u OC Maxim  
Žadatel: SRSoft spol. s r.o., IČ 15818055, Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2968/2017 (68/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku parc.č. 726/17 o výměře cca 76,77 m2 (v situačním plánu 
označeno jako plocha „A.1“), části pozemku parc.č. 726/17 o výměře cca 26,79 m2 (v situačním plánu 
označeno jako plocha „A.2“), části pozemku parc.č. 726/17 o výměře cca 123,22 m2 (v situačním 
plánu označeno jako plocha „B.1“), části  pozemku parc.č. 726/17 a části pozemku parc.č. 726/8 o 
celkové výměře cca 84,05 m2 (v situačním plánu označeno jako plocha „B.2“), části pozemku parc.č. 
726/17 o výměře cca 61,05 m2 (v situačním plánu označeno jako plocha „C“, pozemek pod rampou 
v prodloužení po celé délce budovy stávajícího OC Maxim), celý pozemek parc.č. st. 974 o výměře 1 
m2, části pozemku parc.č. 726/17 a části pozemku parc.č. 726/8 o celkové výměře cca 90,43 m2 (v 
situačním plánu označeno jako plocha „D“),  vše v kat. území Nové Strakonice, společnosti SRSoft 
spol. s r.o., IČ 15818055, se sídlem Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice.  
Kupní cena je stanovena na základě znaleckého posudku Miroslava Beránka č. 8739-109/16 ze dne 
10.11.2016 a činí za pozemek parc.č. st. 974 o výměře 1 m2  1.750,- Kč a za ostatní pozemky (části 
pozemků, které budou upřesněny dle geometrického plánu) 800,- Kč za m2. 
II. Pověřit 
starostu města uzavřením a podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Manželé Radek a Petra Růthovi,  Strakonice – vyhlášení záměru na  směnu částí pozemků 
v k.ú. Přední Ptákovice 
Usnesení č. 2969/2017 (68/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. p.č. 638 o výměře cca 230 m2 a část 
pozemku p.č. 47/1 o výměře cca 10 m2, které jsou  ve vlastnictví města Strakonice za  část pozemku  
p.č. 242 o výměře cca 20 m2, který je zastavěn místní komunikací, vše v k.ú. Přední Ptákovice, a to 
s doplatkem pro město Strakonice.   
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3) Pan Ivan Blecha, pan Oldřich Blecha (v zastoupení p. Ivanem Blechou na základě plné moci), 
oba Podskalí, Dražejov, Strakonice – nabídka pozemků p.č. 1066/101, p.č. 1066/102, p.č. 
1066/103 a p.č. 1066/116, vše v k.ú. Strakonice, a p.č. 633/29 v k.ú. Nové Strakonice 
Usnesení č. 2970/2017 (68/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
Souhlasit s výkupem pozemků  p.č. 1066/101 o výměře 1 560 m2,  p.č. 1066/102 o výměře  52 m2, p.č. 
1066/103 o výměře  109 m2,  p.č. 1066/116 o výměře  370 m2, vše  v k.ú. Strakonice, a pozemku p.č. 
633/29 o výměře 133 m2 v k.ú. Nové Strakonice, za kupní cenu 200,-Kč/m2 včetně DPH , tj. za 
celkovou cenu 444.800,-Kč  včetně DPH.  Kupní cena  bude  hrazena  ve 2 stejných splátkách ve výši 
222.400,-Kč včetně DPH po dobu 2 let, přičemž první splátka bude uhrazena v r. 2017, a to do 1 
měsíce od podpisu předmětné kupní smlouvy a druhá splátka bude uhrazena do 31.1.2018. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
4) Manželé Radek a Petra Růthovi, Strakonice 
–  žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru–  žádost o výpůjčku pozemku – vyhlášení 
záměru 
Usnesení č. 2971/2017 (68/1b) 
Rada města po projednání 
I. Odkládá  
své rozhodnutí ohledně doporučení usnesení zastupitelstvu města týkající se prodeje části pozemku 
p.č. 46/7 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Strakonice. 
II. Ukládá 
odboru rozvoje prověřit u poskytovatele dotace možnost prodeje či výpůjčky části pozemku p.č. 46/7 o 
výměře cca 14 m2 v k.ú. Strakonice, a to z toho hlediska, že předmětný pozemek byl dotčen realizací 
projektu Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, Strakonice. Tento projekt byl realizován 
v období duben 2014 – únor 2015 a byl spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného operačního 
programu. II. Souhlasit 
III. Odkládá  
své rozhodnutí ohledně výpůjčky části pozemku p.č. 46/7 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Strakonice.  
IV. Ukládá 
odboru rozvoje prověřit u poskytovatele dotace možnost prodeje či výpůjčky části pozemku p.č. 46/7 o 
výměře cca 15 m2 v k.ú. Strakonice, a to z toho hlediska, že předmětný pozemek byl dotčen realizací 
projektu Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, Strakonice. Tento projekt byl realizován 
v období duben 2014 – únor 2015 a byl spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného operačního 
programu. II.  
 
5) RUTH s.r.o., zastoupená jednatelem panem Radkem Růthem, Strakonice – žádost o prodej 
nemovitosti – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 2972/2017 (68/1b) 
Rada města po projednání 
I. Odkládá  
své rozhodnutí ohledně doporučení usnesení zastupitelstvu města týkající se prodeje části pozemku 
p.č. 46/1 o výměře cca 22 m2 v k.ú. Strakonice  
II. Ukládá 
odboru rozvoje prověřit u poskytovatele dotace možnost prodeje či výpůjčky části pozemku p.č. 46/1 o 
výměře cca 22 m2 v k.ú. Strakonice, a to z toho hlediska, že předmětný pozemek byl dotčen realizací 
projektu Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, Strakonice. Tento projekt byl realizován 
v období duben 2014 – únor 2015 a byl spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného operačního 
programu. II. 
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6) Manželé Monika a Daniel Ersdel, Strakonice – žádost  o vrácení slevy z kupní ceny před 
stanoveným termínem 
Usnesení č. 2973/2017 (68/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím slevy z kupní smlouvy číslo 2014-076, uzavřené mezi městem Strakonice a 
panem  Danielem Ersdel, dříve Lnáře, a paní Monikou Hříbalovounyní manželé Ersdel, Strakonice, a 
to ve výši 109.200,- Kč dříve, než ve smlouvě stanoveném termínu, tj. před stanovenou pětiletou 
lhůtou (duben/2019), to je již po kolaudaci stavby.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením dodatku ke kupní smlouvě číslo 2014-076, uzavřené mezi městem Strakonice a 
panem  Danielem Ersdel, dříve Lnáře, a paní Monikou Hříbalovou, nyní manželé Ersdel,  Strakonice, , 
týkající se poskytnutí slevy z kupní ceny před stanoveným termínem a to ve výši 109.200,- Kč dle 
kupní smlouvy číslo 2014-076, to je již po kolaudaci stavby.  
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětného dodatku.  
 
7) Manželé Marie a Jaroslav Syberovi, 386 01 Strakonice  
- žádost o prodej části pozemku p.č. 695/2  v k.ú. Modlešovice, obec Strakonice – vyhlášení 
záměru  
- žádost o výpůjčku  části pozemku p.č. 695/2  v k.ú. Modlešovice, obec Strakonice – vyhlášení 
záměru  
Usnesení č. 2974/2017 (68/1b) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 695/2 v k.ú. Modlešovice o výměře cca 
110m2.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej předmětného pozemku.  
III. Nesouhlasí  
s vyhlášením záměru na výpůjčku  části pozemku p.č. 695/2 v k.ú. Modlešovice o výměře cca 110 m2. 
IV. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o výpůjčku předmětného pozemku. 
 
8) Pozemek p.č. 1219/7 v k.ú. Strakonice, Heydukova ulice  
Usnesení č. 2975/2017 (68/1b) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 1219/7 o výměře cca 190 m2, v k.ú. Strakonice.  

II. Nedoporučuje ZM  

souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1219/7 o výměře cca 190 m2, v k.ú. 
Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na darování části pozemku p.č. 1219/7 o výměře cca 35 m2, v k.ú. 
Strakonice, vzhledem k tomu, že se jedná o úzký pruh pozemku, který je obtížně udržovatelný 
vlastníkem nemovitosti a majitel sousední nemovitosti se o předmětnou část pozemku dlouhodobě 
stará.  
Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  

Výše uvedená výměra byla stanovená na základě protokolu o vytyčení hranice pozemku.  
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9) RI PARTNERS s.r.o., Libušská 220/234, Libuš, 142 00 Praha, IČ: 247 77 374, DIČ: 
CZ24777374, zastoupená jednatelem společnosti panem Radimem Žahourem – žádost o prodej 
pozemku  - vyhlášení záměru 
Usnesení č. 2976/2017 (68/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 439/12 v k.ú. Strakonice o výměře cca 
420 m2.  Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu. 
 
10)Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Smíchov,  Praha 5 
- prodej částí pozemků  
Usnesení č. 2977/2017 (68/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s prodejem  částí pozemků p.č. 1208/1 o výměře cca 950 m2, p.č. 1208/6 o výměře cca 1050 m2 a p.č. 
1208/11 o výměře cca 1050 m2 (celkem cca 3000 m2), vše v k.ú. Strakonice za cenu 250,-Kč/m2 
(celkem cca 750.000,-Kč) + DPH v případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá 
zdanění. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
II. Pověřuje 
Starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
1) Převod pozemků dle Smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 2012-419 
 - výstavba areálu společnosti DENIOS s.r.o. 
Usnesení č. 2978/2017 (68/1c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s níže uvedeným ujednáním v kupní smlouvě, která bude mezi městem Strakonice a 
společností DENIOS s.r.o., IČ 251 78 831, Strakonice II, Heydukova 1305  uzavřena na základě 
Dohody o vybudování komunikace se smlouvou o smlouvě budoucí kupní č. 2012-419. Předmětem 
kupní smlouvy bude převod pozemků v průmyslové zóně Jelenka, na kterých společnost DENIOS 
s.r.o. vybudovala nový výrobní areál. Konkrétně se jedná o pozemky parc.č. 759/1,parc.č. st. 4382, 
parc.č. 759/4 a parc.č. 746/32 (dle GP vznikly z pozemků parc.č. 759/1, parc.č. 759/4, parc.č. 761/1, 
parc.č. 746/7, a parc.č. 746/12), vše  v kat. území Strakonice. 
Ve smlouvě bude jako úvodní ustanovení smlouvy uvedeno ujednání ve smyslu souhlasného 
prohlášení smluvních stran o tom, že podmínky smlouvy byly splněny, neboť byl naplněn původní 
smysl a účel smluvních ujednání spočívajících v tom, aby v určitém termínu byla realizována výstavba 
výrobního areálu o určité kapacitě a velikosti, tak aby bylo podpořeno podnikání a zaměstnanost 
v regionu.  
Ve smlouvě bude výslovně uvedeno, že se smluvní strany shodly, že za termín dokončení první 
výrobní haly je považován termín povolení zkušebního provozu a že s ohledem na velikost výrobní 
haly o 7075 m2 již nebude požadována výstavba další výrobní haly. Rovněž bude výslovně uvedeno, 
že po realizaci převodu pozemků již  v souvislosti s budoucí kupní smlouvou smluvní strany vůči sobě 
vzájemně nemají žádné závazky či nároky (zejména smluvní pokuty).     
 
1) Žádost pana Romana Klučky, Strakonice 
Usnesení č. 2979/2017 (68/1d) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Strakonice a panem Romanem Klučkou,  
Strakonice (nájemní smlouva uzavřena dne 15.1.2003 s původním vlastníkem budovy TJ SK 
Strakonice 1908, se sídlem Na Křemelce 304, Strakonice, na základě darovací smlouvy ze dne 
8.11.2004 vstoupilo město Strakonice  do práv a povinností z nájemní smlouvy uzavřené dne 
15.1.2003, na místo původního pronajímatele TJ SK Strakonice 1908, Na Křemelce 304, Strakonice), 
a sice dohodou ke dni 31.1.2017, a to za podmínky, že pan Klučka bude souhlasit s kompenzací 
nákladů proinvestovaných při opravách a údržbě pronajatých prostorů ve výši 70.690,- Kč. Pokud p. 
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Klučka nepřistoupí na kompenzaci proinvestovaných nákladů v částce 70.690,- Kč, bude město 
Strakonice trvat na dodržení doby nájmu dle uzavřené nájemní smlouvy, tzn. že doba nájmu skončí 
dnem 31.1.2018. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody. 
 
2) Pronájem NP v objektu Na Křemelce ve Strakonicích v budově bez č.p. na pozemku p.č. st. 
3613 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 2980/2017 (68/1d) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude pronájem nebytových  prostorů o výměře 
199,89 m2, nacházející se zčásti v přízemí, zčásti v I. NP podlaží budovy bez  č.p. na pozemku p.č. st. 
3613  v k.ú. Strakonice, Na Křemelce ve Strakonicích, žadateli:  
- p. Miloslavu Uhříčkovi, Volenice, 387 16 Volenice,  IČ 60629363, za níže uvedených podmínek: 
-  pronájem prostorů za účelem provozování rockového klubu s živou hudbou, a to alespoň v 95 % 
produkce 
- tematicky a programově bude dodržena dosavadní linie klubu v rock, pop, punk, H/C, metal apod. 
stylu  
- zachování dosavadní základní otevírací doby: otevřeno od středy do soboty – středa – čtvrtek od 
18:00 do 24.00 hod., pátek a sobota od 18:00 do 04:00 hod. s výhledem na rozšíření otevírací doby v 
letních měsících nebo v případě zvýšeného zájmu o rozšíření otevírací doby o úterý a neděli 
- prodej pouze strakonického piva z kompletní nabídky čepovaných a lahvových piv (tzn. 100%. 
nabízeného piva bude dodáno společností DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.)  
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 
75.000,- Kč/rok + DPH + energie spojené s pronájmem NP 
- nájemce zajistí vytápění pronajatých prostorů prostřednictvím Teplárny Strakonice a.s. v co 
nejbližším možném termínu (tzn. až to bude technicky možné). 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
3) Pronájem NP v ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice  
Usnesení č. 2981/2017 (68/1d) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude pronájem nebytových prostorů o výměře 41,5 
m2 v ZŠ F.L.Čelakovského  Strakonice, konkrétně se jedná o skladovací prostory v suterénu budovy 
Školní jídelny Chelčického, žadateli: 
-  SKI KLUBU Strakonice, z.s., Máchova 108, Strakonice, za níže uvedených podmínek:  
- prostory bude nájemce využívat jako  sklad lyží a lyžařského materiálu, nájemné ve výši 50,- 
Kč/m2/rok, tzn. 2.075,- Kč/rok + na základě doporučení ZŠ F.L.Čelakovského (která má budovu ve 
výpůjčce) bude nájemce k nájemnému hradit paušální částku na spotřebu el. energie ve výši 500,- 
Kč/čtvrtletně, tzn. 2.000,- Kč/ročně, nájemce nebude hradit náklady na vytápění, nájemce zajistí 
vyklizení prostorů a drobné opravy v pronajatých prostorech (např. opravy omítek), nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, ve smlouvě budou zapracovány 
závazky nájemce umožnit jednak přístup dalšímu nájemci NP v uvedené budově (p. Kučerovi) do 
prostorů, které p. Kučera užívá na základě nájemní smlouvy uzavřené s městem Strakonice,  dále pak 
umožnit pronajímateli přístup k uzávěrům topení, které se nachází v prostoru, o jejichž pronájem má 
zájem SKI KLUB.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
2. Odbor vnitřních věcí 

• Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození 
dítěte 
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Usnesení č. 2982/2017 (68/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte v souvislosti 
s konáním slavnostního obřadu „Vítání občánků do života“ žadatelům Janě a Petru Strakovým  
 
3. ŽP 

• Darovací smlouva 
Usnesení č. 2983/2017 (68/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy mezi Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České 
Budějovice, IČ 70890650, jako dárcem a městem Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice, IČ 251810, 
jako obdarovaným, jejímž předmětem je:  

a) tablet Samsung Galaxy Tab 10.1 SM-T585 – 2 ks, v ceně 8 228,00 Kč vč. DPH za kus s  
licencemi na aplikaci Rescue Navigator pro navigaci k zásahu a zasílání statusů v ceně 
2 000,13 Kč vč. DPH za licenci,  

b) digitální mobilní (vozidlový) terminál pro síť Pegas - 1 ks (TPM700 BER4M) vč. montážní 
sady, v ceně 69 478,20 Kč vč. DPH. 

Celková hodnota daru 89 934,46 Kč vč. DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy. 
 
4. Finanční odbor 

• Darovací smlouva – Mráz Agro CZ, s.r.o. 
Usnesení č. 2984/2017 (68/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy mezi dárcem společností Mráz Agro CZ, s.r.o., se sídlem Blatná, 
Jiráskova 201, IČ: 26077922 a obdarovaným městem Strakonice, se sídlem Velké náměstí 2, IČ: 
00251810, jejímž předmětem je finanční dar ve výši 22 000,- Kč, který je určený na nákup 
školkařských výpěstků ovocných dřevin pro výsadbu v rámci ekologicko osvětového projektu města 
Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy v předloženém znění. 

 
• Darovací smlouva – Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.  

Usnesení č. 2985/2017 (68/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy mezi dárcem městem Strakonice, se sídlem Velké náměstí 2, 386 00  
Strakonice, IČ: 00251810 a obdarovaným spolkem Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., se 
sídlem Pod Oborou 88, 104 00  Praha 10 – Hájek, IČ 27006891, jejímž předmětem je finanční dar ve 
výši 2 000,- Kč, který je určený na podporu zřízení nového babyboxu pro odložené děti v Jindřichově 
Hradci. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy v předloženém znění. 

 
• Rozpočtová opatření  č.  1 – 4 

Usnesení č. 2986/2017 (68/4, 68/4a) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 1  ve výši  22 000,- Kč 
Zvýšení rozpočtu odboru ŽP na nákup školkařských výpěstků ovocných dřevin pro výsadbu v rámci 
ekologicko osvětového projektu města Strakonice. Rozpočtové opatření bude kryto přijatým darem od 
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organizace Mráz Agro CZ, s.r.o., se sídlem Blatná, Jiráskova 201. 
RO  č. 2  ve výši  2 000,- Kč 
Poskytnutí finančního daru spolku Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. se sídlem Pod Oborou 
88, Praha 10 – Hájek  na podporu zřízení nového babyboxu pro odložené děti v Jindřichově Hradci. 
Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z položky reprezentace a pohoštění. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp. změna rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 18.1. 

předpoklad 
čerpání 

Poskytnutí daru – STATIM, z.s.   0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 

    Reprezentace a pohoš. 150,0 -2,0 148,0 9,4 148,0 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje               901 6171 5xxx -2,0   

Výdaje   600  3599 5222 2,0   

RO  č. 3  ve výši  48 000,- Kč 
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče na kalendářní rok 2017 dle Rozhodnutí Úřadu práce ČR za 
jednu uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče.  
II. Doporu čuje ZM schválit 
RO  č. 4  ve výši  1 800 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu majetkového odboru z akce „Maják – oprava krovu a 
střechy“ na akci „Výměna vzduchotechniky kuchyně MěÚSS, Rybniční 1282“. Stávající 
vzduchotechnika je nevyhovující, jsou poškozené rekuperátory, přiváděný vzduch není přihříván, na 
digestořích kondenzuje vlhkost a skapává na podlahu a varný  blok. 
Projektovou dokumentaci zajišťuje MěÚSS, původní projekt na opravu vzduchotechniky byl 
zpracován v roce 2015, v současné době je objednána jeho aktualizace a dopracování (stávající PD 
bude doplněna o chlazení, bude jiné prostorové řešení). 
 (v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 25.1. 

předpoklad 
čerpání 

Oprava VZT kuchyně – MěÚSS, Rybniční 1282   0,0 1 800,0 1 800,0 0,0 1 800,0 

    Maják-krov,střecha 2 485,0 -1 800,0 685,0 0,0 685,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

Výdaje               779 4350 xxxx 1 800,0   

Výdaje   770  3613 xxxx -1 800,0   

 
5. TS 

• Ceník výkonů společnosti TS Strakonice s.r.o. na r. 2017 
Usnesení č. 2987/2017 (68/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený ceník prací a služeb společnosti TSST s.r.o. pro rok 2017 
 
6. Odbor rozvoje 

• Pověření jednáním s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o změně 
projektu„Komunika ční napojení průmyslové zóny u Blatenského mostu ve 
Strakonicích“ 

Usnesení č. 2988/2017 (68/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
žádost společnosti Graphic PRO s.r.o. (IČ 28125657) se sídlem Stránského 2255, 390 02 Tábor o 
souhrnné vyjádření k územnímu řízení a stavebnímu povolení na akci „Připojení areálové komunikace 
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– parc. č. 2179/1“. Investorem stavby je společnost Adient Strakonice s.r.o. (IČ 28085272) se sídlem 
Heydukova 1111, 386 01 Strakonice.  
II. Pověřuje 
Starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku a místostarostu města Milana Jungvirta jednáním s Úřadem 
Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o změně  v době udržitelnosti projektu „Komunikační 
napojení průmyslové zóny u Blatenského mostu ve Strakonicích“, na který byla poskytnuta dotace z 
Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Změna se týká odstranění části chodníku a 
přesunu lampy veřejného osvětlení v souvislosti s vybudováním areálové komunikace.  
 

• Program prevence kriminality města Strakonice 2017 – projekty „Strakonice – asistent 
prevence kriminality“, „Strakonice – zkvalitn ění záznamu městského kamerového 
dohlížecího systému“ a „Strakonice – bezpečnostní řetízky na dveře pro seniory“ – 
podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

Usnesení č. 2989/2017 (68/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s Programem prevence kriminality města Strakonice na rok 2017 a s podáním žádosti o dotaci 
z Ministerstva vnitra na projekty „Strakonice – asistent prevence kriminality“, „Strakonice – 
zkvalitnění záznamu městského kamerového dohlížecího systému“ a „Strakonice – bezpečnostní 
řetízky na dveře pro seniory“ do Programu prevence kriminality na rok 2017. 
II. Souhlasí  
v případě získání dotace z výše uvedeného programu, s vyčleněním finančních prostředků v potřebné 
výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2017 na spolufinancování projektů „Strakonice – asistent 
prevence kriminality“, „Strakonice – zkvalitnění záznamu městského kamerového dohlížecího 
systému“ a „Strakonice – bezpečnostní řetízky na dveře pro seniory“. 

   
• Výzva k podání nabídky na realizaci podlimitní veřejné zakázky:„Územní studie pro 

systém veřejných prostranství města Strakonice“  
Usnesení č. 2990/2017 (68/6) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
realizovat zadávací řízení na výběr dodavatele pro veřejnou zakázku: „Územní studie pro systém 
veřejných prostranství města Strakonice“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.   
II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění na veřejnou zakázku: „Územní studie pro systém veřejných prostranství 
města Strakonice“. 
III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy k podání nabídek na realizaci této veřejné zakázky a zadávací dokumentace na 
profilu zadavatele - města Strakonice, kterou město Strakonice vyzývá neomezený počet dodavatelů k 
podání nabídky.   
IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. Ing. arch. Marta Slámová 
3. Ing. Jaroslav Bašta 
4. Mgr. Robert Flachs 
5. Ing. arch. David Andrlík 
 
náhradníky členů hodnotící komise ve složení: 
1. Milan Jungvirt,  
2. Ing. Helen Ondrášková 
3. Ing. Jaromír Zeman 
4. Ing. Miroslav Šobr 
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5. Ing. Oldřich Švehla 
a hodnotící komisi pověřuje provedením otevírání obálek s nabídkami, k posouzení splnění podmínek 
účasti v zadávacím řízení a k hodnocení nabídek.    
V. Ukládá 
vedoucí odboru rozvoje zajistit plnění veškerých úkonů pro dokončení zadávacího řízení. 
VI. Pověřuje 
vedoucí odboru rozvoje podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této veřejné 
zakázky. 
 

• Výzva k podání nabídky na realizaci podlimitní veřejné zakázky:„Územní studie krajiny 
správního území obce s rozšířenou působností Strakonice“ 

Usnesení č. 2991/2017 (68/6) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
realizovat zadávací řízení na výběr dodavatele pro veřejnou zakázku: „Územní studie krajiny 
správního území obce s rozšířenou působností Strakonice“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 
ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.   
II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění na veřejnou zakázku: „Územní studie krajiny správního území obce s 
rozšířenou působností Strakonice“ 
III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy k podání nabídek na realizaci této veřejné zakázky a zadávací dokumentace na 
profilu zadavatele - města Strakonice, kterou město Strakonice vyzývá neomezený počet dodavatelů k 
podání nabídky.   
IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. Ing. arch. Marta Slámová 
3. Ing. Jaroslav Bašta 
4. Mgr. Robert Flachs 
5. Ing. Miroslav Šobr 
náhradníky členů hodnotící komise ve složení: 
1. Milan Jungvirt,  
2. Ing. Helen Ondrášková 
3. Ing. arch. David Andrlík 
4. Ing. Jaromír Zeman 
5. Ing. Ondřej Kofroň 
a hodnotící komisi pověřuje provedením otevírání obálek s nabídkami, k posouzení splnění podmínek 
účasti v zadávacím řízení a k hodnocení nabídek.    
V. Ukládá 
vedoucí odboru rozvoje zajistit plnění veškerých úkonů pro dokončení zadávacího řízení. 
VI. Pověřuje 
vedoucí odboru rozvoje podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této veřejné 
zakázky. 
 

• Projekt „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro OPR Strakonice“ – souhlas 
s partnerstvím a s podáním žádosti o dotaci 

Usnesení č. 2992/2017 (68/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
S podáním žádosti o dotaci na projekt „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro OPR 
Strakonice“ do výzvy č. 03_16_63 Operačního programu Zaměstnanost, kde předkladatelem žádosti 
bude SOS Šumavsko, z. ú., IČ: 05660599, Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice a město 
Strakonice bude partnerem projektu. 
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II. Pověřuje 
Starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem Prohlášení o partnerství a podpisem dalších 
případných dokumentů nezbytných k podání žádosti o dotaci. 
 

• Informace o přípravě projektu půdní vestavby a rekonstrukce střechy ZŠ Dukelská ve 
Strakonicích 

Usnesení č. 2993/2017 (68/6a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informace o přípravě projektu půdní vestavby a rekonstrukce střechy ZŠ Dukelská ve Strakonicích.  
II. Ruší  
bod IV. a bod V. usnesení Rady města Strakonice č.2674/2016 ze dne 12. října 2016 
 
7. Odbor informatiky a provozu 

• Smlouva o poskytování elektronických online zdrojů 
Usnesení č. 2994/2017 (68/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
S uzavřením smlouvy s Národní knihovnou České republiky, státní příspěvkovou organizace zřízenou 
MK ČR, se sídlem Klementinum 190, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 00023 221, DIČ:  CZ00023221 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy  
 
8. Odbor školství a CR 

• Užití znaku města Strakonice – Babybox 
Usnesení č. 2995/2017 (68/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice společností Babybox pro odložené děti - STATIM, z. s., Pod oborou 
88, Hájek, 104 00 Praha, IČO: 27006891 na listině dárců umístěné na dvířkách babyboxu 
v Jindřichově Hradci.  
 

• Darovací smlouva ČZ a.s. 
Usnesení č. 2996/2017 (68/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy mezi ČZ a.s., Sluneční náměstí 2540/5, 158 00  Praha 5            a 
městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21  Strakonice, ve které se ČZ a.s. zavazuje poskytovat 
městu Strakonice finanční částku ve výši 200,- Kč za každé dítě měsíčně podle skutečného počtu dětí 
zaměstnanců ČZ a.s., umístěných v MŠ zřizovaných městem Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy v předloženém znění. 
 
9. MŠ U Parku 

• Souhlas zřizovatele s realizací projektu „MŠ U Parku Strakonice - šablony“  
Usnesení č. 2997/2017 (68/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s realizací projektu s názvem „MŠ U Parku - šablony“ v rámci výzvy OP VVV Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I. 
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10. Starosta 
• Vlajka pro Tibet 

Rada města k výše projednávanému bodu nepřijala žádné usnesení 
 

11. MěÚSS 
• Přijetí darů 

Usnesení č. 2998/2017 (68/11) 
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, Lidická 189, 386 01 Strakonice 
od pí Aleny Šrajbrové 
bytem Přešťovice, 386 01 Strakonice 
věcný dar v celkové hodnotě 999 Kč 

• invalidní vozík 1 ks 
� pro potřeby Azylového domu, Budovatelská 613, 386 01 Strakonice 

od pí Emilie Kovářové 
386 01 Strakonice 
věcný dar v celkové hodnotě 2 000 Kč 

• skříň s nástavcem 2 ks 
II. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace. 
 

• Seznam uživatelů AD - 4. čtvrtletí 2016 
Usnesení č. 2999/2017 (68/11) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
seznam uživatelů Azylového domu předložený ředitelkou MěÚSS za období říjen–prosinec r. 2016 
II. Ukládá 
a) ředitelce MěÚSS Strakonice i nadále uzavírat smluvní vztahy o službě sociální prevence 

v azylovém domě v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších změn a doplňků. 

b) nadále předkládat čtvrtletně na vědomí RM seznam uživatelů Azylového domu MěÚSS 
Strakonice. 

 
12. Různé 
Členové rady města byli seznámeni: 
- s dopisem p. Pavla Tomana ve věci  nepřípustné činnosti tajemníka města … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Milan Jungvirt       Ing. Rudolf Oberfalcer 
místostarosta města                  člen RM    
 
 
 


