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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  69. jednání Rady města Strakonice 
konaného 8. února 2017 v malé zasedací místnosti 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:       7 členů RM 
                       Mgr. Hrdlička – starosta 

          p. Jungvirt – místostarosta 
RM: p. Štrébl, Ing. Oberfalcer, Ing. Moučka, pí Vlasáková, p. Christelbauer  

                       p. Stroner – tajemník 
         

Program:  
        

1.Tajemník MěÚ - úsek personalistiky a mezd  
• Stanovení odměn členům komisí za rok 2016 

           Usnesení č. 3000/2017   
• Navržení výše odměn neuvolněným členům ZM 

            Usnesení č. 3001/2017 
• Ukončení činnosti Městského informačního centra pod MěÚ Strakonice 

           Usnesení č. 3002/2017 
2. Odbor informatiky a provozu  

• Prezentace práce na studii proveditelnosti pro IROP č.26 
           Usnesení č. 3003/2017 

3. Odbor rozvoje            
• Projekt „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Strakonice“ - podání 

žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  
           Usnesení č. 3004/2017  

• Projekt „Pořízení vybavení a oprava požární techniky pro JPO III/2 Strakonice“ – podání žádosti 
o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

            Usnesení č. 3005/2017 
• Oprava ocelových výběhů kotců pro psy – podání žádosti o dotaci 

            Usnesení č. 3006/2017 
• Projekt „ZŠ Dukelská bez bariér“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu 

z prostředků města Strakonice  
            Usnesení č. 3007/2017 

• Projekt „Polytechnické vzdělávání dětí v MŠ Šumavská“ – podání žádosti o dotaci a 
spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

            Usnesení č. 3008/2017 
• Projekt „Herní prvky na zahradu MŠ ve Strakonicích“ – podání žádosti o dotaci a 

spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 
            Usnesení č. 3009/2017 

• Projekt „Výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu Strakonice“ – podání 
žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

            Usnesení č. 3010/2017 
• Projekt „Informační trhací mapa“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu 

z prostředků města Strakonice  
            Usnesení č. 3011/2017 

• Projekt -„Strakonice – cyklostezka Prácheňská“ – informace o nepodání žádosti o dotaci 
            Usnesení č. 3012/2017 

• Projekt „Bezbariérové úpravy v Domově pro seniory v Lidické“ - podání žádosti o dotaci a 
spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 

                     Usnesení č. 3013/2017 
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• Projekt „Nová vozidla pro klienty MÚSS“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování 
projektu z prostředků města Strakonice 

           Usnesení č. 3014/2017 
• Memorandum (Smlouva o spolupráci a partnerství) v rámci projektu „Město Strakonice - 

společný projekt pro školy: ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad, ZŠ F. L. Čelakovského a ZŠ Povážská  
           Usnesení č. 3015/2017 

4. Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 3016/2017 – č. 3038/2017 
5. Odbor školství a CR            

• Letní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městem Strakonice 
           Usnesení č. 3039/2017 

• Žádost p. Jitky Hanušové, ředitelky Mateřské školy Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 o 
uvolnění z vedoucího pracovního místa a vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ky Mateřské školy Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 a žádost p. Bc. Jany Liškové, 
ředitelky Mateřské školy Strakonice, A. B. Svojsíka 892 o uvolnění z vedoucího pracovního 
místa a vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Strakonice, 
A. B. Svojsíka 892 

           Usnesení č. 3040/2017 
• ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 – žádost o souhlas s přijetím finančního daru 

            Usnesení č. 3041/2017 
• Ukončení činnosti Městského informačního centra Strakonice organizačně zařazeného pod 

MěÚ Strakonice se sídlem Velké náměstí čp. 2 
            Usnesení č. 3042/2017 

6. ZŠ F.L. Čelakovského          
• Souhlas zřizovatele k projektu „Šablony – personální a proinkluzivní rozvoj školy“ 

           Usnesení č. 3043/2017 
7.ŽP     

• Přijetí nových členů JSDHO města Strakonice 
            Usnesení č. 3044/2017 

8.TS    
• Vyúčtování oprav a rekonstrukcí spravovaných nemovitostí, a to jak společných prostorů domů, 

tak i bytů za rok 2016 
            Usnesení č. 3045/2017 

• Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá (Dunková Jaroslava) 
            Usnesení č. 3046/2017 

• Prominutí úroků z prodlení - Hanzlík Jiří, nebytový prostor Na Ostrově 1415, Strakonice 
                    Usnesení č. 3047/2017  

9. MŠ Strakonice, Šumavská        
• Souhlas zřizovatele s realizací projektu „Půjdeme si hrát, přitom správně povídat a počítat“ 

            Usnesení č. 3048/2017 
10. Finanční odbor 

• Rozpočtové opatření č. 5 
            Usnesení č. 3049/2017 

11. Projednání činnosti tajemníka MěÚ 
            Usnesení č. 3050/2017 

12. Různé 
 
 
69. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta M. Jungvirt v 14:55 hodin v malé zasedací 
místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání.  
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1.Tajemník MěÚ - úsek personalistiky a mezd  
• Stanovení odměn členům komisí za rok 2016  

Usnesení č. 3000/2017 (69/2) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
stanovit dle zákona  č.128/2000 Sb.,  § 84 odst. 4     pro členy komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva 
města odměnu ve výši 250, -  Kč za každou účast na jednání  komise v roce 2016. 

 
• Navržení výše odměn neuvolněným členům ZM 

Usnesení č. 3001/2017 (69/2) 
Rada města po projednání 
I. Navrhuje ZM  
schválit odměnu neuvolněným členům ZM podle § 84 odst. 2 písm. n, § 72 a 77 odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení) v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 414/2016 ze 
dne 19. 12. 2016 o odměnách za výkon funkce členů ZM. 
s platností od 15. 2. 2017 
členům ZM                                                           ve výši    965,- Kč/měsíc                                                 
členům RM                                                           ve výši 2 827,- Kč/měsíc                                                     
předsedům výborů ZM a komisí RM                   ve výši 2 606,- Kč/měsíc              
členům výborů ZM a komisí RM                         ve výši 2 228,- Kč/měsíc                 
II. Doporu čuje ZM 
schválit neuvolněným členům RM a ZM a neuvolněným členům RM a ZM, kteří vykonávají funkce 
předsedů ZM, komisí RM a členů výborů ZM a  komisí RM měsíční odměnu podle funkce, za kterou 
lze poskytnout nejvyšší odměnu, s platností od 15. 2 .2017. V případě, že zastávají takových funkcí více, 
poskytne se jim pouze jedna odměna, a to ta nejvyšší. 

 
• Ukončení činnosti Městského informačního centra pod MěÚ Strakonice 

Usnesení č. 3002/2017 (69/2) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
o ukončení činnosti Městského informačního centra pod MěÚ Strakonice, a to ke dni 31. 1. 2017. 
II. Ukládá  
tajemníkovi městského úřadu provést všechny potřebné kroky s touto změnou související. 
 
Na jednání RM byl přizván p. Radim Žahour (jednatel společnosti RI PARTNERS s.r.o. Libušská 
220/234, Libuš, 142 00 Praha) ve věci žádosti o prodej části pozemku p.č. 439/12 v k.ú. Strakonice. 
Bod byl projednán již na minulém jednání RM  pod č. usnesení 2976/2017. 

 
Projednávání bodu 2. se zúčastnili: Ing. Ulč, Mgr. Novotný a zástupci fy EDUPRO, kteří informovali 
členy RM o stavu a realizaci žádosti k dotačnímu titulu IROP č.26, týkajícímu se informačních 
technologií. 
 
2. Odbor informatiky a provozu         

• Prezentace práce na studii proveditelnosti pro IROP č.26 
Usnesení č. 3003/2017 (69/2) 
Rada města po projednání 
I.Bere na vědomí 
 informaci o stavu a realizaci dotačního titulu IROP č.26, týkajícího se informačních technologií. 
II.Souhlasí  
s pokračováním dalších prací na studii proveditelnosti pro IROP č.26. 
 
3. Odbor rozvoje            

• Projekt „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Strakonice“ - podání 
žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice   
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Usnesení č. 3004/2017 (69/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
S podáním žádosti o dotaci ze Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017, dotačního 
titulu: Program EFEKT, podprogramu P1 Investiční podpora realizace energeticky úsporných projektů 
na projekt „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města 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 2017 na spolufinancování projektu „Snížení 
energetické náročnosti veřejného osvětlení města Strakonice“. 

 
• Projekt „Po řízení vybavení a oprava požární techniky pro JPO III/2 Strakonice“ – podání 

žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 
Usnesení č. 3005/2017 (69/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Neinvestiční dotace pro jednotky 
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“ na projekt: „Pořízení vybavení a oprava požární 
techniky pro JPO III/2 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 2017 na spolufinancování projektu „Pořízení 
vybavení a oprava požární techniky pro JPO III/2 Strakonice“.  
 

• Oprava ocelových výběhů kotců pro psy – podání žádosti o dotaci 
Usnesení č. 3006/2017 (69/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora činnosti zařízení 
pečující o zvířata“ na projekt: „Oprava ocelových výběhů pro psy“.  
 

• Projekt „ZŠ Dukelská bez bariér“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu 
z prostředků města Strakonice  

Usnesení č. 3007/2017 (69/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora školství“, do opatření č. 
1 na projekt: „ZŠ Dukelská bez bariér“.  
II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních prostředků 
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2017 na spolufinancování projektu „ZŠ Dukelská 
bez bariér“.  
 

• Projekt „Polytechnické vzdělávání dětí v MŠ Šumavská“ – podání žádosti o dotaci a 
spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

Usnesení č. 3008/2017 (69/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora školství“, do opatření č. 
2 na projekt: „Polytechnické vzdělávání dětí v MŠ Šumavská“.  
II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních prostředků 
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2017 na spolufinancování projektu „Polytechnické 
vzdělávání dětí v MŠ Šumavská“.  
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• Projekt „Herní prvky na zahradu MŠ ve Strakonicích“  – podání žádosti o dotaci a 
spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 

Usnesení č. 3009/2017 (69/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora školství“, do opatření č. 
2 na projekt: „Herní prvky na zahradu MŠ ve Strakonicích“.  
II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních prostředků 
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2017 na spolufinancování projektu „Herní prvky na 
zahradu MŠ ve Strakonicích“.  
 

• Projekt „Výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu Strakonice“ – 
podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

Usnesení č. 3010/2017 (69/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora zřízení bezpečnostních 
prvků na pozemních komunikacích“ na projekt: „Výstavba světelného signalizačního zařízení a 
osvětlení přechodu 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 2017 na spolufinancování projektu „Výstavba 
světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu Strakonice“.  
 

• Projekt „Informa ční trhací mapa“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu 
z prostředků města Strakonice  

Usnesení č. 3011/2017 (69/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora cestovního ruchu“ na 
projekt: „Informační trhací mapa“  
II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních prostředků 
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2017 na spolufinancování projektu „Informační 
trhací mapa“  
 

• Projekt -„Strakonice – cyklostezka Prácheňská“ – informace o nepodání žádosti o dotaci 
Usnesení č. 3012/2017 (69/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Informaci o nepodání žádosti o přidělení příspěvku do programu SFDI pro rok 2017 na projekt 
„Strakonice – cyklostezka Prácheňská“. 
 

• Projekt „Bezbariérové úpravy v Domově pro seniory v Lidické“ - podání žádosti o dotaci 
a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 

Usnesení č. 3013/2017 (69/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
přípravu žádosti o dotaci z Dotačního programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny 
sociálních služeb 113 310“ na projekt: „Bezbariérové úpravy v Domově pro seniory v Lidické“.  
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II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu „Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny sociálních služeb 113 310“ na projekt: „Bezbariérové úpravy v Domově pro seniory v 
Lidické“.  
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2017 na předfinancování a kofinancování 
projektu „Bezbariérové úpravy v Domově pro seniory v Lidické.“ 
 

• Projekt „Nová vozidla pro klienty MÚSS“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování 
projektu z prostředků města Strakonice 

Usnesení č. 3014/2017 (69/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
přípravu žádosti o dotaci z Dotačního programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny 
sociálních služeb 113 310“ na projekt: „Nová vozidla pro klienty MÚSS“.  
II. Doporu čuje ZM 
Zastupitelstvu města Strakonice souhlasit s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu „Rozvoj a 
obnova materiálně technické základny sociálních služeb 113 310“ na projekt: „Nová vozidla pro klienty 
MÚSS“.  
III. Doporu čuje ZM 
Zastupitelstvu města Strakonice souhlasit v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního 
programu s vyčleněním finančních prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2017 
na předfinancování a kofinancování projektu „Nová vozidla pro klienty MÚSS“. 

 
• Memorandum (Smlouva o spolupráci a partnerství) v rámci projektu „M ěsto Strakonice 

- společný projekt pro školy: ZŠ Krále Ji řího z Poděbrad, ZŠ F. L. Čelakovského a ZŠ 
Povážská  

Usnesení č. 3015/2017 (69/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
S uzavřením Memoranda (Smlouvy o spolupráci a partnerství) v rámci projektu „Město Strakonice - 
společný projekt pro školy: ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad, ZŠ F. L. Čelakovského a ZŠ Povážská“. 
II. Pověřuje 
Starostu města podpisem tohoto Memoranda (Smlouvy o spolupráci a partnerství) v rámci projektu 
„M ěsto Strakonice - společný projekt pro školy: ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad, ZŠ F. L. Čelakovského a 
ZŠ Povážská " 
 
4. Majetkové záležitosti 
1) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou: „71010-008096 VPI 
Strakonice Most ev.č.173-001, MK“  
Žadatel: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
V zastoupení: ARANEA NETWORK a.s., Modřanská 307/98, 147 00 Praha 4 Hodkovičky 
Usnesení č. 3016/2017 (69/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti pro uložení podzemního komunikačního vedení do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. KN 787/1, p.č. KN 787/3, p.č. KN 789/4 a p.č. KN 1288/29 v  k.ú. 
Strakonice, v souvislosti se stavbou: „71010-008096 VPI Strakonice Most ev.č.173-001, MK“, za 
částku 40.000,- Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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2) Pan Milan Matějka, Starý Dražejov, Strakonice – žádost o výpůjčku pozemku  
Usnesení č. 3017/2017 (69/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o výpůjčce, týkající se části pozemku p.č. 1306 o výměře cca 10 m2 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic, za účelem dočasného umístění palivového dřeva. Smlouva bude uzavřena 
s panem Milanem Matějkou, Starý Dražejov, Strakonice, na dobu určitou do    30. června 2017.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
3) Paní Pavlína Kotrchová, Strakonice – žádost o užívání pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3018/2017 (69/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1288/3 o výměře cca 66 m2 v k.ú. Strakonice – 
lokalita Velké náměstí, za účelem zřízení obslužné venkovní předzahrádky.  
 
4) Pan Memet Abdi, Hostinné 543 71, IČ: 01083597 – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3019/2017 (69/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1288/3 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Strakonice, za 
účelem umístění reklamních stolků a slunečníku. 
 
5) Pan Marcel Lhoták,  Strakonice, IČ: 74101099 – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3020/2017 (69/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1288/3 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Strakonice, za 
účelem umístění reklamních stolků a slunečníku.  
 
6) Pan Karel Krejčík, Strakonice, IČ: 43842526 – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 3021/2017 (69/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1288/3 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Strakonice, za 
účelem umístění odpočinkového posezení pro zákazníky.  
 
7) Pozemek parc. číslo 179 v katastrálním území Nové Strakonice – vyhlášení záměru na pacht 
Usnesení č. 3022/2017 (69/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na  pacht pozemku p.č. 179, o celkové výměře 16.186 m2 v k.ú. Nové Strakonice 
za účelem provádění zemědělské činnosti.  
 
8) Paní Anna Poláková, Strakonice – žádost o převod práv a povinností z nájemních smluv 
Usnesení č. 3023/2017 (69/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na uzavření dodatků  k nájemním smlouvám číslo 2013-424 ze dne 14.10.2013 a 
číslo  2016-00055 ze dne 1.3.2016, uzavřených mezi městem Strakonice a paní Annou Polákovou, 
jejichž předmětem bude převod práv a povinností z uvedených  nájemních smluv na paní Veroniku 
Kreizlovou, IČ: 05731682, Prácheňská 132, Strakonice.  
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9) Uplatnění inflačního koeficientu u nájemného z pronajatých NP, pozemků a bytových jednotek 
v majetku města Strakonice   
Usnesení č. 3024/2017 (69/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s neuplatněním inflačního koeficientu při stanovení výše nájemného pro rok 2017, a to u všech nájemců 
nebytových prostorů a pozemků v majetku města Strakonice a u bytových jednotek, u kterých by bylo 
možno inflační koeficient uplatnit. 
 
10) Pan Josef Staněk, Strakonice – užívání části pozemku p.č. 679/3 v k.ú. Nové Strakonice – 
žádost o prodloužení doby užívání 
Usnesení č. 3025/2017 (69/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s prodloužením nájemní smlouvy číslo 01-028 uzavřené mezi městem Strakonice a panem Josefem 
Staňkem,  Strakonice, vzhledem k tomu, že stavba Polyfunkčního objektu Na Ohradě ve Strakonicích, 
nacházející se v blízkosti prodejního stánku, bude společností ZNAKON a.s. započata již v 2. polovině 
měsíce března 2017. Z důvodu bezpečnosti není možné stánek v těsné blízkosti stavby provozovat.  
 
12) Paní Martina Rovňanková, Strakonice – žádost o prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3026/2017 (69/1) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
část usnesení RM č. 2927/2017, bod II. ze dne 11.1.2017 
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 bude složena na účet vedený městem Strakonice,  č.ú. 111471921/0300, 
v.s. 0080563906 spravovaný TS Strakonice, s.r.o. a to následujícím způsobem: První část jistoty ve výši 
5.238,- Kč bude složena před podpisem nájemní smlouvy, další část pak bude hrazena v měsíčních 
splátkách ve výši 1.500,- Kč vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Bude se jednat o 2 splátky. 
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
13) Prodej bytové jednotky č. 025 o velikosti 1+0 (28,97 m2) v domě č.p. 1126, ul. Čelakovského,  
Strakonice I  
Usnesení č. 3027/2017 (69/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 025 o velikosti 1+0 (28,97 m2), v domě č.p. 1126, ul. Čelakovského, 
Strakonice I, přímým  prodejem  do  osobního  vlastnictví,  kdy minimální  cena  bytu č. 025/1126, ul. 
Čelakovského,  Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku 
je stanovena ve výši  490.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
14) Vydání závazného stanoviska – doplatek na bydlení 
Usnesení č. 3028/2017 (69/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vydáním kladného závazného stanoviska dle ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v 
hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti Úřadu práce ČR, ze dne 24.1.2017 Krajské 
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pobočky v Českých Budějovicích, kontaktního pracoviště Strakonice, týkající se žádosti o doplatek na 
bydlení u osob, uvedených v přiloženém seznamu žadatelů o doplatek na bydlení ze dne 1.2.2017.  
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem výše uvedeného souhlasného stanoviska osobám, 
uvedených v příloze tohoto usnesení. 
 
15) Modernizace vzduchotechnického zařízení kuchyně MÚSS  Rybniční 1282 Strakonice 
Usnesení č. 3029/2017 (69/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s Pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci akce: 
„Modernizace vzduchotechnického zařízení kuchyně MÚSS  Rybniční 1282 Strakonice“,  
za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
1.  KLIMEX - N vzduchotechnika s.r.o. Na Vinici III. 549 Nepomuk  
2.  STAVOKLIMA s.r.o. Horní 22, České Budějovice  
3.  Brejcha S.T.E Na Příkopech 747, Blatná   
4.  MEREL s.r.o. Denisovo nábřeží 6, Plzeň    
II. Schvaluje 

předloženou výzvu k podání nabídek podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění na veřejnou zakázku: „Modernizace vzduchotechnického zařízení kuchyně MÚSS  
Rybniční 1282 Strakonice“      
III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy k podání nabídek na realizaci této veřejné zakázky na profilu zadavatele - města 
Strakonice, kterou město Strakonice vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky.   
IV. Jmenuje 

členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen: p. Milan Jungvirt 
2. člen: Ing. Jana Narovcová 
3. člen: Mgr. Prokopiusová 
4. člen: p. Jaroslav Houska  
5. člen: Ing. Lukáš Srb  
náhradníky členů hodnotící komise ve složení: 
1. náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník: Ing. Tatiana Šamanková 
3. náhradník: pí Hana Benešová 
4. náhradník: p. Michal Bezpalec 
5. náhradník: Mgr. Michal Novotný 

a hodnotící komisi pověřuje provedením otevírání obálek s nabídkami, k posouzení splnění podmínek 
účasti v zadávacím řízení a k hodnocení nabídek. 
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  
VI. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících                           s 
administrací této veřejné zakázky. 
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16) Komplexní zateplení obálky budovy č.p. 137 - Nádvorní budova Městského úřadu ve 
Strakonicích 
Usnesení č. 3030/2017 (69/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
realizovat zadávací řízení na výběr dodavatele pro veřejnou zakázku: „Komplexní zateplení obálky 
budovy č.p. 137 - Nádvorní budova Městského úřadu ve Strakonicích“ 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: „Komplexní zateplení obálky budovy č.p. 137 - Nádvorní 
budova Městského úřadu ve Strakonicích“ 
III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy k podání nabídek na realizaci této veřejné zakázky na profilu zadavatele - města 
Strakonice, kterou město Strakonice vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky.   
IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen: p. Milan Jungvirt 
2. člen: Ing. Jana Narovcová 
3. člen: Ing. Oldřich Švehla 
4. člen: p. Jaroslav Houska  
5. člen: Mgr. Michal Novotný 
náhradníky členů hodnotící komise ve složení: 
1. náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník: Ing. Tatiana Šamanková 
3. náhradník: Ing. Jan Blahout 
4. náhradník: Ing. Lukáš Srb 
5. náhradník: pí Pavla Němcová 
a hodnotící komisi pověřuje provedením otevírání obálek s nabídkami, k posouzení splnění podmínek 
účasti v zadávacím řízení a k hodnocení nabídek. 
 
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  
VI. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících  s administrací této 
veřejné zakázky. 
 
17) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 – zřízení 
služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k částem pozemků p.č. 792/1, p.č. 1285/12, p.č. 
770/23 a p.č. 1286/26, vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti se stavbou: „I/22 Strakonice – ul. 
Hradeckého/SO 461  
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,  IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 
(stavebník) 
Usnesení č. 3031/2017 (69/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) mezi 
smluvními stranami, a to Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 
3 (budoucí oprávněný), městem Strakonice, IČ: 00251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 
Strakonice, (budoucí obtížený) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se 
sídlem Na Pankráci 545/56, Praha 4 (stavebník). Předmětem této smlouvy je zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch České telekomunikační infrastruktury a.s.  (budoucí 
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oprávněný), spočívající v povinnosti povinného strpět zřízení, provozování, údržbu a opravu  
„Podzemního komunikačního vedení“, stavbu vedenou pod označením VPI Strakonice I/22 – ul. 
Hradeckého  v částech  pozemků  v majetku  města  Strakonice, a to p.č. 792/1, p.č. 1285/12, p.č. 770/23, 
p.č. 1286/26, vše v k.ú. Strakonice. 
Právo služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou finanční 
náhradu stanovenou v souladu s cenovými předpisy, kterou hradí investor (ŘSD ČR). 
II. Souhlasí 
se zněním budoucí smlouvy 07-82/Hradeckého /SO461-1/JV.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
18) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 – zřízení 
služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k částem pozemků p.č. 797/30, p.č. 797/38, p.č. 
797/43 a p.č. 1288/30, vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti se stavbou: „I/22 Strakonice – ul. 
Písecká/SO 461  
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,  IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 
(stavebník) 
Usnesení č. 3032/2017 (69/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) mezi 
smluvními stranami, a to Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 
3 (budoucí oprávněný), městem Strakonice, IČ: 00251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 
Strakonice, (budoucí obtížený) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se 
sídlem Na Pankráci 545/56, Praha 4 (stavebník). Předmětem této smlouvy je zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch České telekomunikační infrastruktury a.s.  (budoucí 
oprávněný), spočívající v povinnosti povinného strpět zřízení, provozování, údržbu a opravu  
„Podzemního komunikačního vedení, stavbu vedenou pod označením „VPI Strakonice I/22 – ul. Písecká 
“  v částech  pozemků  v majetku  města  Strakonice, a to p.č. 797/30, p.č.797/38, p.č. 797/43  a p.č. 
1288/30, vše v k.ú. Strakonice. 
Právo služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou finanční 
náhradu stanovenou v souladu s cenovými předpisy, kterou hradí investor (ŘSD ČR). 
II. Souhlasí 
se zněním budoucí smlouvy č. 07-82/Písecká/SO461-1/JV.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
19) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 – zřízení 
služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k částem pozemků p.č. 604/27, p.č. 604/29, 
p.č.629/4, p.č. 770/45, p.č. 774/4, p.č. 774/5, p.č. 775/24, p.č.1281/21, p.č. 1281/25, p.č. 1281/8 a p.č. 
1281/9, vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti se stavbou: „I/22 Strakonice – ul. Radomyšlská/SO 461  
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,  IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 
(stavebník) 
Usnesení č. 3033/2017 (69/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) mezi 
smluvními stranami, a to Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 
3 (budoucí oprávněný), městem Strakonice, IČ: 00251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 
Strakonice, (budoucí obtížený) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se 
sídlem Na Pankráci 545/56, Praha 4 (stavebník). Předmětem této smlouvy je zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch České telekomunikační infrastruktury a.s.  (budoucí 
oprávněný), spočívající v povinnosti povinného strpět zřízení, provozování, údržbu a opravu 
„Podzemního komunikačního vedení“, stavbu vedenou pod označením „VPI Strakonice I/22 – ul. 
Radomyšlská“  v částech  pozemků  v majetku  města  Strakonice, a to p.č. 604/27, p.č. 604/29, p.č. 
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629/4, p.č. 770/45, p.č. 774/4, p.č. 774/5, p.č. 775/24, p.č. 1281/21, p.č. 1281/25, p.č. 1281/8 a p.č. 
1281/9, vše v k.ú. Strakonice. 
Právo služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou finanční 
náhradu stanovenou v souladu s cenovými předpisy, kterou hradí investor (ŘSD ČR). 
II. Souhlasí 
se zněním budoucí smlouvy č. 07-82/Radomyšlská/SO461-1/JV.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
20) Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, se sídlem Volyně, náměstí Hrdinů 69 – žádost o 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 3034/2017 (69/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Strakonice (budoucí 
povinný) a Jednotou, spotřební družstvo ve Volyni (budoucí oprávněný), spočívající v právu chůze a 
jízdy za účelem zásobování  provozního domu č.p. 1009 v ul. Erbenova ve Strakonicích (prodejna) na 
části pozemku p.č. st. 2181 v k.ú. Strakonice (budoucí vlastník město Strakonice), a to v rozsahu cca 45 
m2 dle přílohy, která bude nedílnou součástí budoucí smlouvy o smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
21) Realizace stavby: „Most ev. č. 173-001 Strakonice a rekonstrukce kanalizace Sídliště 1. máje“ 
Usnesení č. 3035/2017 (69/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby „Most ev. č. 173-001 Strakonice a rekonstrukce 
kanalizace Sídliště 1. máje“ 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 „Most ev. č. 173-001 
Strakonice a rekonstrukce kanalizace Sídliště 1. máje“  
IV. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení 
nabídek ve složení: 
členy komise pro otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení 
nabídek ve složení: 

1. člen Zastupitelstva/RK 
2. člen Zastupitelstva/RK 
3. Ing. Antonín Šumavský, SÚS JčK, náměstek TSÚ    
4. Ing. Josef Častulík, SÚS JčK, závod ST, ředitel            
5. Jindřich Nováček, SÚS JčK, zakázkové oddělení   
6. Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, investiční technik    
7. Mgr. Břetislav Hrdlička, Město Strakonice, starosta 
   
náhradníky členů komise pro otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a 
hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen Zastupitelstva/RK 
2. člen Zastupitelstva/RK 
3. Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, vedoucí OTPS 
4. Robert Vavřík, SÚS JčK závod ST, provoz. nám. 
5. Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, zak. oddělení 
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6. Ivana Schwarzová, SÚS JčK, investiční technik 
7. Milan Jungvirt, Město Strakonice, místostarosta 
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  
VI. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících  s administrací této 
veřejné zakázky. 
 
22) Páteřní cyklostezka – SO 106 – podél Volyňky, Strakonice – žádost   o uzavření dodatku č.2 k 
SOD 
Usnesení č. 3036/2017 (69/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
přerušení stavebních prací v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami pro provádění 
realizace stavby: „Páteřní cyklostezka, Strakonice – SO 106 – podél Volyňky“ 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.2 ke smlouvě o dílo se společností Casta dopravní stavby, s.r.o., Pražská 467, 
397 01 Písek, v souvislosti s realizací stavby: „Páteřní cyklostezka – SO 106 – podél Volyňky, 
Strakonice“ Předmětem dodatku č.2 je vliv klimatických podmínek na termín provádění výstavby 
v souvislosti s prodloužením termínu dokončení díla. Za vliv nepříznivých klimatických podmínek se 
považuje, pokud průměrná denní teplota v průběhu výstavby klesne pod 0°C a dle příslušných norem 
nelze vykonávat za této teploty sjednané práce. V tomto případě se lhůta dokončení prodlouží o počet 
dnů, ve kterých bude průměrná denní teplota nižší než uvedených 0°C. Pro tento účel se použijí hodnoty 
denních průměrných teplot naměřené příslušnou stanicí Českého hydrometeorologického ústavu místně 
nejbližší místu stavby. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č.2. 
 
1) Vyhodnocení nabídek v souvislosti s výběrem odběratele na odkup dřevní hmoty z lesů města 
Strakonice v období leden – březen 2017 
Usnesení č. 3037/2017 (69/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením poptávkového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr odběratele dřevní hmoty z lesů města Strakonice v období leden – březen 2017. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou CHANA – DW, s.r.o., Lukáš Dlauhoweský, č.p. 120, 549 
41 Zábrodí, IČ 62063669, za cenu 899.770,- Kč bez DPH, termín plnění v průběhu měsíce ledna až 
března 2017.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou CHANA – DW, s.r.o., Lukáš Dlauhoweský, č.p. 120, 549 41 Zábrodí, IČ 
62063669, za cenu 899.770,- Kč bez DPH, termín plnění v průběhu měsíce ledna až března 2017 (text 
kupní smlouvy – viz příloha č. 2). 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
2) Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostorů 
Usnesení č. 3038/2017 (69/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem nebytového prostoru v objektu  Na Dubovci 140 v části obce 
Strakonice II (Přádelna), konkrétně se jedná o nebytový prostor o výměře 40,5 m2 v I. nadz. podlaží 
administrativní budovy č. dveří 21. 
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II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem nebytového prostoru v objektu  Na Dubovci 140 v části obce 
Strakonice II (Přádelna), konkrétně se jedná o nebytový prostor o výměře 47 m2  v I. nadz. podlaží 
administrativní budovy č. dveří 22.  
 
5. Odbor školství a CR           

• Letní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městem Strakonice 
Usnesení č. 3039/2017 (69/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2017 v mateřských školách zřizovaných městem 
Strakonice. 
 

• Žádost p. Jitky Hanušové, ředitelky Mateřské školy Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 
o uvolnění z vedoucího pracovního místa a vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ky Mateřské školy Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 a žádost p. Bc. Jany 
Liškové, ředitelky Mateřské školy Strakonice, A. B. Svojsíka 892 o uvolnění z vedoucího 
pracovního místa a vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské 
školy Strakonice, A. B. Svojsíka 892 

Usnesení č. 3040/2017 (69/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost paní Jitky Hanušové o uvolnění z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy 
Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 ke dni 31. 7. 2017. 
II. Rozhodla 
vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Čtyřlístek, Strakonice, 
Holečkova 410.  
III. Bere na vědomí 
žádost paní Bc. Jany Liškové o uvolnění z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy 
Strakonice, A. B. Svojsíka 892 ke dni 31. 8. 2017. 
IV. Rozhodla 
vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Strakonice,  A. B. 
Svojsíka 892. 

 
• ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 – žádost o souhlas s přijetím finan čního daru 

Usnesení č. 3041/2017 (69/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím finančního daru ve výši 3.910 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s, Vlastislavova 152/4, 
Praha 4, který bude použit k uhrazení stravného ve školní jídelně při Základní škole Strakonice, Krále 
Jiřího z Poděbrad 882 pro 2 žáky v rámci charitativního projektu Obědy pro děti, a to v období od 20. 
2. 2017 do 30. 6. 2017. 
  

• Ukončení činnosti Městského informačního centra Strakonice organizačně zařazeného 
pod MěÚ Strakonice se sídlem Velké náměstí čp. 2 

Usnesení č. 3042/2017 (69/3) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 216/2006/II 
II. Souhlasí 
s ukončením účinnosti smlouvy o převodu práv k užití díla č. 03/S/170/034/JČ/10 uzavřené mezi 
městem Strakonice a Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism dne 2. 12. 2003, včetně jejích 
dodatků ze dne 4. 10. 2007 a 7. 2. 2011, výpovědí.   
III. Souhlasí  
s ukončením účinnosti smlouvy o umístění a provozování informačního stojanu uzavřené mezi městem 
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Strakonice a Adjust art, spol. s r. o., Praha 1, výpovědí. 
IV. Souhlasí  
s ukončením účinnosti smlouvy o prodeji poštovních cenin č. 54/2004 uzavřené mezi městem 
Strakonice a Českou poštou, s. p., Olšanská 38/9, Praha 3 se sídlem OZ České Budějovice, obvod 
Strakonice, Nádražní 81, výpovědí.  
V. Souhlasí  
s ukončením účinnosti smlouvy o komisním prodeji jízdenek městské hromadné dopravy uzavřené mezi 
městem Strakonice a ČSAD STTRANS a.s., U Nádraží 984, Strakonice, výpovědí.  
VI. Souhlasí  
s ukončením účinnosti smlouvy o komisním prodeji vstupenek uzavřené mezi městem Strakonice a 
společností TICKETPRO, a. s., Klimentská 1515/22, Praha, výpovědí.   
VII. Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedených výpovědí ze smluv 
 
6. ZŠ F.L. Čelakovského          

• Souhlas zřizovatele k projektu „Šablony – personální a proinkluzivní rozvoj školy“ 
Usnesení č. 3043/2017 (69/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci a s realizací projektu s názvem „Šablony – personální a proinkluzivní rozvoj 
školy“ v rámci výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro 
MŠ a ZŠ I. 
 
7.ŽP           

• Přijetí nových členů JSDHO města Strakonice 
Usnesení č. 3044/2017 (69/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím nových členů jednotky SHDO města Strakonice - JPO III/2 pana Tomáše Adamce a pana 
Pavla Peteleho, zařazení na funkci hasič a s uzavřením Dohody o činnosti hasiče v jednotce SDHO 
města Strakonice – JPO III/2 s panem Tomášem Adamcem a panem Pavlem Petelem. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem Dohod o činnosti hasiče v jednotce SDHO města Strakonice – JPO III/2 s 
panem Tomášem Adamcem a panem Pavlem Petelem. 
 
8.TS    

• Vyúčtování oprav a rekonstrukcí spravovaných nemovitostí, a to jak společných prostorů 
domů, tak i bytů za rok 2016 

Usnesení č. 3045/2017 (69/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
vyúčtování oprav a rekonstrukcí spravovaných nemovitostí a to jak společných prostorů domů, tak i 
bytů za rok 2016 
II. Bere na vědomí  
hospodářský výsledek bytového fondu města Strakonice ve výši 10 035 947,42 Kč za rok 2016. 
 

• Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá (Dunková Jaroslava) 
Usnesení č. 3046/2017 (69/7) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
v případě, že nájemce do 28.2.2017 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Dunková Jaroslava , Strakonice, č.b. B25 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie 
ve II. nadzemím podlaží domu. 
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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 28.2.2017, učinit potřebná opatření 
k podání návrhu na vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 

• Prominutí úrok ů z prodlení - Hanzlík Jiří, nebytový prostor Na Ostrově 1415, Strakonice 
Usnesení č. 3047/2017 (69/7) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
doporučit ZM s účinností ke dni, kdy povinný Jiří Hanzlík uhradí na účet města Strakonice dluh 185 
000,- Kč, mu zbývající části dluhu tvořené příslušenstvím v podobě úroku z prodlení prominout. 
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství, předložit rozhodnutí RM k projednání 
ZM. 
 
9. MŠ Strakonice, Šumavská  

• Souhlas zřizovatele s realizací projektu „Půjdeme si hrát, přitom správně povídat a 
počítat“ 

Usnesení č. 3048/2017 (69/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s realizací projektu Mateřské školy Strakonice, Šumavská 264 s názvem „Půjdeme si hrát, přitom 
správně povídat a počítat“ v rámci výzvy OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I. 
 
10. Finanční odbor 

• Rozpočtové opatření č. 5 
Usnesení č. 3049/2017 (69/10) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
schválit  
RO  č. 5  -  finanční vypořádání s jednotlivými odbory MěÚ      

      Zvýšení schváleného rozpočtu výdajů roku 2017 o částku  29 212 830,- Kč na úhradu výdajů,  
      jejichž předpokládané financování v roce 2016 nebylo provedeno a převádí se do roku 2017: 

 267 000,- Kč           odborná správa lesů – financování těžby, přibližování dřeva a zejména větší rozsah  
                               pěstebních prací v roce 2017 na základě nově uzavřených smluv  a dále zpracování   
                               Lesního hospodářského plánu na období let 2018 – 2027 dle uzavřené smlouvy o  
                               dílo (rozp. 2016: 1 566,0 tis. Kč, čerpáno: 1 298,7 tis. Kč, zbývá: 267,3 tis. Kč) 
1 355 000,- Kč výkupy pozemků – výkupy pozemků v lokalitě „Ostrov“ dle nových znaleckých 

posudků 
 (rozp.2016: 4 996,0 tis. Kč, čerpáno: 3 641,0 tis. Kč, zbývá: 1 355,0 tis.Kč) 
4 205 000,- Kč Přádelna – studie, projektová dokumentace, odkup nemovitostí a další související 

výdaje, v současné době se vyhotovuje studie „Přádelny“, na jejímž základě by 
měla být zadána a vyhotovena projektová dokumentace, probíhají jednání o 
odkupu 9/10 budovy sousedící s budovou „Přádelny“  (1/10 je již ve vlastnictví 
města) 

 (rozp. 2016: 15 000 tis. Kč, čerpáno: 10 795 tis. Kč, zbývá: 4 205 tis. Kč) 
    46 000,- Kč kapličky – projektová dokumentace a dofinancování stavby „Oprava  Božích muk 

ve Starém Dražejově“, na akci je požádáno o dotaci 
 (rozp. 2016: 291,0 tis. Kč, čerpáno: 244,3 tis. Kč, zbývá: 46,7 tis. Kč) 
   338 000,- Kč MIOS  - provedení nových plakátovacích ploch, uzavřena smlouva o dílo 
 (rozp. 2016: 725,0 tis. Kč, čerpáno: 387,0 tis. Kč, zbývá: 338,0 tis. Kč) 
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   139 000,- Kč opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků a  s tím spojené vypracování 
projektové dokumentace (např. smluvně zadaná projektová dokumentace 
rekonstrukce ulic Arch. Dubského a Šmidingerova) 

     (rozp. 2016: 2 580,0 tis. Kč, čerpáno: 2 441,0 tis. Kč, zbývá: 139,0 tis. Kč) 
2 276 000,- Kč Páteřní cyklostezka Strakonice – na základě smlouvy o dílo 
 (rozp. 2016: 2 300,0 tis. Kč, čerpáno: 23,9 tis. Kč, zbývá: 2 276,1 tis.Kč) 

16 000 000,- Kč komunikace 1/22, Strakonice (severní dopravní půloblouk) – akce se přesouvá 
z důvodu prodloužení administrace zadávacího řízení a jednání na straně investora 
ŘSD ČR 

 (rozp. 2016: 16 000,0 tis. Kč, čerpáno: 0,0 tis. Kč, zbývá: 16 000,0 tis. Kč) 
2 229 000,- Kč   ZŠ Povážská – výstavba nové  budovy - v současné době je pozastavena úhrada 

faktur na dokončení stavby z důvodu reklamovaných závad, je podána žaloba na 
odstranění vad, resp. slevu z ceny, druhá strana podala protižalobu z důvodu 
předmětných pozastávek, řešeno soudní cestou 

      (rozp. 2016: 2 229,0 tis. Kč, čerpáno: 0,0 tis. Kč, zbývá: 2 229,0 tis. Kč) 
1 330 000,- Kč právní služby – úhrady v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí právních 

služeb: „ZŠ Povážská – výstavba“, krácení dotace na akci „Revitalizace 
strakonického hradu – II. etapa“, uplatnění smluvní pokuty ze smlouvy o dílo na 
akci „Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270“ 

 (rozp. 2016: 2 765,0 tis.Kč, čerpáno: 1 432,3 tis.Kč, zbývá: 1 332,7 tis.Kč) 
      24 200,- Kč opravy a údržba budov v majetku města – finanční prostředky z této položky 

budou použity na dofinancování akce Rekonstrukce plaveckého  stadionu (755-
3412-6121), a to na dokončení rekonstrukce vnitřního nerezového bazénu včetně 
technologie úpravy vody  

 (rozp.2016: 794,5tis.Kč, čerpáno: 718,7tis.Kč, zbývá: 75,8 tis.Kč) - budovy 
 (rozp.2016: 4 804,6 tis. Kč, čerpáno: 4 794,7 tis. Kč) – plavecký stadion 
  366 630,- Kč územní plán – zpracování Územního plánu Strakonice (235 950,- Kč), zpracování 

Územní studie Podskalí 2 a 3 (76 230,- Kč), zpracování změny Územního plánu 
Strakonice – vodní plochy (54 450,- Kč), a to na základě uzavřených smluv o dílo 
a vystavené objednávky 

 (rozp. 2016: 800,0 tis. Kč, čerpáno: 387,2 tis. Kč, zbývá: 412,8 tis. Kč) 
          84 000,- Kč rozvoj města  - administrace veřejných zakázek: zpracování Územní studie pro 

systém veřejných prostranství města Strakonice (42 000,- Kč), zpracování Územní 
studie krajiny ORP Strakonice (42 000,- Kč)  

     (rozp. 2016: 140,0 tis. Kč, čerpáno: 54,5 tis. Kč, zbývá: 85,5 tis. Kč) 
       363 000,- Kč IT – programové vybavení – finanční prostředky budou použity na vypracování 

studií proveditelnosti firmou EDU-PRO, na základě těchto studií budou podány 
žádosti o dotace IROP 

 (rozp. 2016: 1 785,1 tis. Kč, čerpáno: 1 413,8 tis. Kč, zbývá: 371,3 tis. Kč) 
        190 000,- Kč odstupné – zákonná povinnost zaměstnavatele vyplatit odstupné v případě 

ukončení pracovního poměru dle § 52 c) ZP. Zaměstnankyně v současné době 
pobírá dávky nemocenského pojištění od OSSZ, po ukončení nemoci ji bude 
vyplaceno odstupné 

 (rozp. 2016: 964,0 tis. Kč, čerpáno: 769,2 tis. Kč, zbývá: 194,8 tis. Kč) 
 
11. Projednání činnosti tajemníka MěÚ 
Usnesení č. 3050/2017  
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
starostovi města činit veškeré kroky směřující k odvolání p. Vladimíra Stronera z funkce tajemníka 
Městského úřadu Strakonice. 
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12. Různé 
Členové RM byli seznámeni s dopisy od pí Blanky Cvrčkové a pí Fatimy Cvrčkové: 
1) Dotazník k prodeji parc.st. 447/3 (MUST/002892/2017/MAJ/Jač) 
2) Pozemek st. 447/3 – žádost o určení právního vztahu dle §142 zákona č. 500/204 Sb. (správní  
    řád) ve vazbě k §7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Břetislav Hrdlička        Milan Jungvirt 
            starosta              místostarosta 


