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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  74. jednání Rady města Strakonice 

konaného 26. dubna 2017 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Přítomni:      5 členů RM 

                       Mgr. Hrdlička – starosta 

                       p. Jungvirt – místostarosta 

           RM: p. Štrébl, Ing. Oberfalcer, p. Christelbauer  

                       Mgr. Martina Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ 

                       Eva Mácková - zapisovatelka 

Omluveni:     pí Vlasáková, Ing. Moučka 

 

Program:  

        

1. Odbor OIP 

 Stav připravovaného projektu do výzvy 26 e-Government IROP 

 Usnesení č. 3347/2017 

 Seznam objednávek 

       Usnesení č. 3348/2017 

 Metropolitní síť města Strakonice po 1.7.2020 

       Usnesení č. 3349/2017 
2. Odbor rozvoje  

 Projekt „Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Strakonice“ - podání 

žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice    

       Usnesení č. 3350/2017 

 Záměr bezbariérových tras v rámci Národního rozvojového programu mobility pro 

všechny 

 Usnesení č. 3351/2017 

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Boží muka“ ve Starém 

Dražejově 

      Usnesení č. 3352/2017 
3. Majetkové záležitosti 

          Usnesení č. 3353/2017 – 3372/2017 
4. Odbor školství a CR 

 Veřejné provozování hudebních děl – VIII. Společenský večer pro záchranáře 16. 

března 2017 

       Usnesení č. 3373/2017 

 Individuální dotace – Armádní sportovní klub Strakonice, z. s. 

 Usnesení č. 3374/2017 

 Smlouva o příspěvku za umístění dětí v MŠ Záboří 

       Usnesení č. 3375/2017 

 Zápis z 18. jednání komise pro sport ze dne 15. 3. 2017 

       Usnesení č. 3376/2017 

 Užití znaku města a loga oslav 650 let – Letecký den On Air 

 Usnesení č. 3377/2017 
5. ŽP 

 Přijetí nových členů JSDHO města Strakonice 
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 Usnesení č. 3378/2017 
6. MěÚSS 

 Seznam uživatelů Azylového domu MÚSS Strakonice - 1. čtvrtletí r. 2017 

 Usnesení č. 3379/2017 

 Výzva k podání nabídky na realizaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky: 

„Dodávka technologického vybavení kuchyně MěÚSS Strakonice“ 

       Usnesení č. 3380/2017 
7. Starosta  

 MŠ, ZŠ a Praktická škola, Plánkova 430, Strakonice – nominace člena školské rady 

        Usnesení č. 3381/2017 
8. STARZ  

 Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci mezi městem Strakonice a Správou 

tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice 

  Usnesení č. 3382/2017 
9. ZŠ Dukelská  

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci 

akce „Oprava gymnastického sálu“ 

 Usnesení č. 3383/2017 
10. Finanční odbor 

 Rozpočtová opatření  č.  26 – 28  

 Usnesení č. 3384/2017 

 Rozpočtové opatření  č.  29,  Darovací smlouva  

       Usnesení č. 3385/2017 
11. Místostarosta   

 VH spol. Odpady Písek s.r.o. 

 Usnesení č. 3386/2017 
12. Různé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. jednání Rady města Strakonice zahájil p. starosta Mgr. B. Hrdlička 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.  
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Na jednání RM dne 26.4.2017 byli přizváni zástupci firmy Edu-Pro Consulting, a.s. ve věci  

prezentace projektu e-Government IROP – výzva 26. 

 

1.Odbor OIP 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing. Ulč. 

 Stav připravovaného projektu do výzvy 26 e-Government IROP 

Usnesení č. 3347/2017 (74/4) 

Rada města po projednání 

I.Bere na vědomí  

Informaci o stavu připravovaného projektu do výzvy IROP č.26 

II.Souhlasí  

S pokračováním prací na projektu a studii proveditelnosti 

 

 Seznam objednávek 

Usnesení č. 3348/2017 (74/4) 

Rada města po projednání 

I.Bere na vědomí  

Seznam objednávek odboru informatiky a provozu za březen 2017 

 

 Metropolitní síť města Strakonice po 1.7.2020 

Usnesení č. 3349/2017 (74/4) 

Rada města po projednání 

I.Bere na vědomí  

informaci o současném stavu provozování metropolitní sítě města Strakonic a návrhu na řešení 

provozu po 1.7.2020. 

 

2. Odbor rozvoje  

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. arch. Slámová a Mgr. Novotný. 

 Projekt „Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Strakonice“ - 

podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města 

Strakonice    

Usnesení č. 3350/2017 (74/2a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

S podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvu č. 28 

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. na projekt „Rozvoj 

informačních a komunikačních systémů 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 předfinancování a spolufinancování 

projektu „Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Strakonice“ 

 

 Záměr bezbariérových tras v rámci Národního rozvojového programu mobility 

pro všechny 

Usnesení č. 3351/2017 (74/2a) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

informaci o stavu zpracování záměru bezbariérových tras v rámci Národního rozvojového 

programu mobility pro všechny 
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II. Ukládá 

odboru majetkovému zadat zpracování projektové dokumentace (dokumentace k územnímu 

rozhodnutí, stavebnímu povolení, prováděcí projektové dokumentace) bezbariérové trasy mezi 

domovem důchodců na Jezárkách a kulturním domem v Mírové ulici ve Strakonicích v souladu 

s podmínkami Národního rozvojového programu mobility pro všechny, termín zpracování 

projektové dokumentace ke stavebnímu povolení bude do 15. 9. 2017 

III. Ukládá 

majetkovému odboru MěÚ Strakonice zadat zpracování projektové dokumentace 

(dokumentace k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení, prováděcí projektové 

dokumentace) bezbariérových úprav kulturního domu v Mírové ulici ve Strakonicích v souladu 

s podmínkami Národního rozvojového programu mobility pro všechny, termín zpracování 

projektové dokumentace ke stavebnímu povolení bude do 15. 9. 2017 

 

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Boží muka“ ve 

Starém Dražejově 

Usnesení č. 3352/2017 (74/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/992/17, reg. č. 457-02-23/17 na realizaci 

projektu „Boží muka ve Starém Dražejově“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 

Strakonice a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Výše 

dotace činí 20 tis. Kč. 

II. Pověřuje  

starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy. 

 

3. Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová. 

1) Paní Vendula Vašátková– žádost o ukončení nájemní smlouvy  

Usnesení č. 3353/2017 (74/1) 

Rada města po projednání 

I.Souhlasí 

s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 012 o výměře 29,80 

m2, a to ke dni 30.6.2017. 

 

2) Prodloužení smluv o nájmu bytu 

 Paní Žaneta Grundzová,  

 Paní Denisa Žigová,  

 Paní Patricie Bledá,  

 Paní Zdenka Murgáčová,  

 Paní Simona Horváthová,  

 Paní Jaroslava Hrdinová,  

 Paní Marie Cinová,  

 Paní Alžběta Lacková,  

 Paní Irena Balogová,  

 Pan Júlis Sivák a Marek Miškovčík,  

 Paní Jana Všiváková,  

 Paní Eva Grundzová,  

 Paní Vendula Vašátková,  

 Paní Dagmar Zubriková,  
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 Paní Zuzana Hermanová (dříve Martincová),  

 Paní Jana Kopecká,  

 Manželé Karel a Brigita Irdzovi,  

 Paní Lenka Svobodová,  

 Paní Iveta Ferencová, smlouvy o dobu delší než 1 měsíc 

Paní Iveta Ferencová je nájemcem bytové jednotky č. 004, o velikosti 1+1 a výměře 60,80 m2. 

Paní Ferencová žádá ze zdravotních důvodů o prodloužení nájemního poměru na dobu delší 

než 1 měsíc. Nájemné hradí pravidelně.  

 Paní Věra Landsingerová,  

 Paní Dagmar Říhová,  

 Paní Zdeňka Rybáková,  

 Paní Nikola Pačajová,  

 Paní Vladimíra Božovská,  

 Pan František Burian,  

 Pan Miroslav Sivák,  

 Paní Iveta Cinová,  

 Paní Květuše Reisingerová,  

 Paní Barbora Lebedová,  

 Manželé Jan a Marie Farkašovi,  

 Pan Václav Tichý,  

 Pan Jakub Mužík,  

 Manželé Jozef a Ema Bischofovi,  

 Paní Blažena Tlapáková,  

 Paní Lucie Chvojková,  

 Paní Mária Svobodová,  

 Manželé Bohuš Patkoló a Jolana Patkoló Bledá,  

 Pan Jiří Janda,  

 Paní Ivana Brožová,  

 Paní Květa Kunešová,  

 Paní Helena Irdzová,  

Usnesení č. 3354/2017 (74/1) 

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, s paní Žanetou Grundzovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu  o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

duben do 25.4.2017. V případě, že Žaneta Grundzová, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2017, 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 s paní Denisou Žigovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

duben do 25.4.2017. V případě, že Denisa Žigová, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč. 
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III. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007, o velikosti 1+1 a 

výměře 36,10 m2, s paní Patricií Bledou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 

25.4.2017. V případě, že Patricie Bledá, neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.4.2017, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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. 012, o velikosti 

1+1 a výměře 36,10 m2, s paní Zdeňkou Murgáčovou, , přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

duben do 25.4.2017. V případě, že Zdeňka Murgáčová, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2017, 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.011, o velikosti 

1+1 a výměře 36,10 m2, s paní Simonou Horváthovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

duben do 25.4.2017. V případě, že Simona Horváthová, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2017, 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 bytovou jednotku č. 003, o velikosti 1+1 a 

výměře 66,90 m2, s paní Jaroslavou Hrdinovou,  přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného a 

splátky dluhu za měsíc duben do 25.4.2017. V případě, že Jaroslava Hrdinová, neuhradí 

nájemné a splátku dluhu za měsíc duben do 25.4.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.014,- Kč 

VII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku A28, o velikosti 1+0 a 

výměře 41,99 m2 s paní Marií Cinovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 

25.4.2017. V případě, že Marie Cinová, neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.4.2017, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 2.246,- Kč (přechod nájmu) 

VIII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 014, o velikosti 

1+1 a výměře 36,10 m2 s paní Alžbětou Lackovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

duben do 25.4.2017. V případě, že Alžběta Lacková, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč. 

IX. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B11, o velikosti 

1+1 a výměře 57,27 m2 s paní Irenou Balogovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

duben do 25.4.2017. V případě, že Irena Balogová, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.187,- Kč. 
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X. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A13, o velikosti 

2+1 a výměře 62,90 m2 s panem Júliem Sivákem a panem Markem Miškovčíkem (dříve 

Sivákem), přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas 

je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.4.2017 a uhrazením splátky dluhu 

za měsíc  duben do 25.4.2017. V případě, že pan Július Sivák a pan Marek Miškovčík, 

neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc duben do 25.4.2017, nebude jim smlouva o nájmu 

bytu prodloužena.  

Nájemné 2.848,- Kč (dotace) 

XI. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003, o velikosti 

2+1 a výměře 69,10 m2 s paní Janou Všivákovou, V Ráji 767, Strakonice, přičemž předmětem 

dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 

nájemného za měsíc duben do 25.4.2017. V případě, že Jana Všiváková, neuhradí nájemné za 

měsíc duben do 25.4.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.041,- Kč 

XII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001, o velikosti 

1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Evou Grundzovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

duben do 25.4.2017. V případě, že Eva Grundzová, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2016, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč 

XIII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012, o velikosti 

1+0 a výměře 29,80 m2 s paní Vendulou Vašátkovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

duben do 25.4.2017. V případě, že Vendula Vašátková, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.594,- Kč. 

XIV. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 010, o velikosti 

1+0 a výměře 43,70 m2 s paní Dagmar Zubrikovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

duben do 30.4.2017. V případě, že Dagmar Zubriková, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

30.4.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.359,- Kč (dotace) 

XV. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 013, o velikosti 

1+1 a výměře 53,57 m2 s paní Zuzanou Hermanovou (dříve Martincovou), přičemž 

předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 

nájemného za měsíc duben do 30.4.2017. V případě, že Zuzana Hermanová (dříve 

Martincová), neuhradí nájemné za měsíc duben do 30.4.2017, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena.  

Nájemné 2.864,- Kč (dotace) 

XVI. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání domě č.p. 1392 ul. Leknínová, 

Strakonice, s paní Janou Kopeckou (dříve Kolorosovou), přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
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duben do 30.4.2017. V případě, že Jana Kopecká, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

30.4.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.532,- Kč (dotace) 

XVII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012, o velikosti 

1+1 a výměře 56,20 m2 s manž. Karlem a Brigitou Irdzovými, přičemž předmětem dodatku 

bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 

měsíc duben do 25.4.2017. V případě, že manž. Irdzovi, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2017, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč 

XVIII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 02, o velikosti 

2+kk a výměře 68,10 m2 s paní Lenkou Svobodovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením splátky dluhu za měsíc 

duben a uhrazením nájemného za měsíc duben do 30.4.2017. V případě, že Lenka Svobodová, 

neuhradí splátku dluhu a nájemné za měsíc duben do 30.4.2017, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena.  

Nájemné 3.918,- Kč (dotace). 

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 s paní Ivetou Ferencovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

duben do 25.4.2017. V případě, že paní Iveta Ferencová, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2017, 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 bytovou jednotku č. 05, o velikosti 2+kk a 

výměře 68,10 m2 s paní Věrou Landsingerovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

duben do 25.4.2017. V případě, že Věra Landsingerová, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2017, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  

Nájemné 3.917,- Kč (dotace) 

XXI. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B41, o velikosti 

2+1 a výměře 85,14 m2 s paní Dagmar Říhovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

duben do 25.4.2017. V případě, že Dagmar Říhová, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.813,- Kč (dotace). 

XXII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 011, o velikosti 

1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Zdeňkou Rybákovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

duben do 25.4.2017. V případě, že paní Zdeňka Rybáková, neuhradí nájemné za měsíc duben 

do 25.4.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč. 

XXIII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 

1+0 a výměře 47,50 m2, se slečnou Nikolou Pačajovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce.  Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 
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měsíc duben do 25.4.2017. V případě, že paní Nikola Pačajová, neuhradí nájemné za měsíc 

duben do 25.4.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 2.706,- Kč 

XXIV. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 016 o velikosti 

1+1 a výměře 52,78 m2 s paní Vladimírou Božovskou,  přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 

měsíc duben do 25.4.2017. V případě, že paní Vladimíra Božovská, neuhradí nájemné za 

měsíc duben do 25.4.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.036,- Kč 

XXV. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A26 o velikosti 

1+1 a výměře 43,15 m2 s panem Františkem Burianem, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 

měsíc duben do 30.4.2017. V případě, že pan František Burian, neuhradí nájemné za měsíc 

duben do 30.4.2017, nebude mu nájemní smlouva prodloužena.  

Nájemné 2.021,- Kč (dotace) 

XXVI. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012 o velikosti 

2+1 a výměře 65,37 m2 s panem Miroslavem Sivákem, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 

měsíc duben do 25.4.2017. V případě, že pan Miroslav Sivák, neuhradí nájemné za měsíc 

duben do 25.4.2017, nebude mu nájemní smlouva prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.922,- Kč 

XXVII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 017 o velikosti 1+1 a 

výměře 36,10 m2 se slečnou Ivetou Cinovou,   přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 

30.4.2017. V případě, že slečna Iveta Cinová, neuhradí nájemné za měsíc duben do 30.4.2017, 

nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč 

XXVIII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 001 o velikosti 3+1 a 

výměře 74,10 m2 s paní Květuší Reisingerovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 

měsíc duben do 25.4.2017. V případě, že paní Květuše Reisingerová, neuhradí nájemné za 

měsíc duben do 25.4.2017, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.446,- Kč 

XXIX. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006 o velikosti 

2+1 a výměře 85,00 m2 pro paní Barboru Lebedovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další ½ rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

duben do 25.4.2017. V případě, že paní Barbora Lebedová, neuhradí nájemné za měsíc duben 

do 25.4.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 5.100,- Kč 

XXX. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 002 o velikosti 2+1 a 

výměře 71,00 m2, s manž. Janem a Marií Farkašovými, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
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duben do 25.4.2017. V případě, že manž. Farkašovi,  neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2017, nebude jim nájemní smlouva prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.260,- Kč 

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 s panem Václavem Tichým, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 

měsíc duben do 25.4.2017. V případě, že pan Václav Tichý, neuhradí nájemné za měsíc duben 

do 25.4.2017, 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. 015 o velikosti 

1+0 a výměře 33,64 m2 s panem Jakubem Mužíkem, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další ½ rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

duben do 25.4.2017. V případě, že pan Jakub Mužík, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2017, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.463,- Kč. 

XXXIII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008, o velikosti 

1+1 a výměře 56,20 m2 s manž. Jozefem a Emou Bischofovými, přičemž předmětem dodatku 

bude prodloužení nájmu bytu o další ½ rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 

měsíc duben do 25.4.2017. V případě, že manž. Bischofovi, neuhradí nájemné za měsíc duben 

do 25.4.2017, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč. 

XXXIV. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 005, o velikosti 

1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Blaženou Tlapákovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

duben do 25.4.2017. V případě, že paní Tlapáková, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč. 

XXXV. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 023, o velikosti 

1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Lucií Chvojkovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

duben do 25.4.2017. V případě, že paní Chvojková, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč. 

XXXVI. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003, o velikosti 

1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Márií Svobodovou,  přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

duben do 25.4.2017. V případě, že paní Svobodová, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč. 

XXXVII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004, o velikosti 

1+1 a výměře 56,20 m2 s manž. Bohušem Patkoló a Jolanou Patkoló Bledou, přičemž 

předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 rok. Souhlas je podmíněn 
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uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.4.2017. V případě, že manž. Patkoló, neuhradí 

nájemné za měsíc duben do 25.4.2017, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč. 

XXXVIII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 014, o velikosti 

1+0 a výměře 29,80 m2 s panem Jiřím Jandou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

nájmu bytu o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 

25.4.2017. V případě, že pan Janda, neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.4.2017, nebude 

mu smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 53,49,- Kč/m2, tj. celkem 1.594,- Kč. 

XXXIX. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006, o velikosti 

3+0 a výměře 88,10 m2 s paní Ivanou Brožovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu do 31.5.2019. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

duben do 30.4.2017. V případě, že paní Brožová, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

30.4.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 5.117,- Kč (dotace) 

XL. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 028, o velikosti 

1+0 a výměře 66,70 m2 s paní Květou Kunešovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

duben do 30.4.2017. V případě, že paní Kunešová, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

30.4.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 3.567,- Kč (dotace) 

XLI. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 016, o velikosti 

1+1 a výměře 36,10 m2, s paní Helenou Irdzovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

duben do 25.4.2017. V případě, že paní Helena Irdzová, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč. 

XLII. Pověřuje  

starostu podpisem předmětných dodatků. 

 

3) Žádost o uzavření smlouvy č.: PI-014330042806/001 o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu v souvislosti se stavbou: „Dražejov – vodojem - kNN“  

Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České 

Budějovice 

V zastoupení: Ingera Písek s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek  

Usnesení č. 3355/2017 (74/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy č. PI-014330042806/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu pro uložení energetického zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 

1306 a p.č. st.104 v  k.ú. Dražejov u Strakonic, v souvislosti se stavbou: „Dražejov – vodojem 

- kNN“, za částku 10.000,- Kč + DPH. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
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4) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku města 

Strakonice p.č. dle KN 171/4 a p.č. 1321/1 v  k.ú. Strakonice. 

Žadatel: Aleš Kübelbek, Pod Kuřidlem 401, 386 01 Strakonice, IČ: 68535546 

Usnesení č. 3356/2017 (74/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

v souvislosti se zřízením nové plynovodní přípojky pro potřeby kuchyně restaurace Sokolovna 

s uložením této přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 171/4 a p.č. 1321/1 v k.ú. 

Strakonice, dle sazebníku. 

II. Souhlasí 

s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

5) Oprava usnesení č. 3152/2017 týkajícího se uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene v souvislosti s projektovou přípravou stavby „Rekonstrukce 

NTL na STL Strakonice, ul. Václavská – I. etapa“  

Usnesení č. 3357/2017 (74/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s opravou usnesení RM č. 3152/2017 týkajícího se uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene v souvislosti s projektovou přípravou stavby „Rekonstrukce NTL na 

STL Strakonice, ul. Václavská – I. etapa“. Podzemní vedení STL plynovodu bude uloženo do 

pozemků v majetku města Strakonice p.č. 636/1, p.č. 638, p.č. 320/70, p.č. 320/386 a p.č. 

320/365, vše v k.ú. Přední Ptákovice, nikoliv v k.ú. Strakonice. 

 

6) Vyhlášení záměru na uzavření dodatků k nájemním smlouvám 

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod 

 

7) Výpověď z nájmu NP – p. Antonín Moravec,  

Usnesení č. 3358/2017 (74/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s ukončením nájemní smlouvy č. 99-026 uzavřené dne 9.6.2005 mezi  městem Strakonice a 

panem Antonínem Moravcem, jejímž předmětem je pronájem  NP      o výměře 60 m2 v 

objektu Sportovní haly TJ ČZ, Máchova 108, Strakonice, a sice dohodou ke dni 31.5. 2017. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné dohody. 

III. Souhlasí  

s vyhlášením záměru na výpůjčku nebytových prostorů o výměře 60 m2  v objektu Sportovní 

haly TJ ČZ, Máchova 108, Strakonice. 

 

8) Návrh na celkové zateplení budov   

Usnesení č. 3359/2017 (74/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

se zadáním vypracování prováděcí projektové dokumentace celkového zateplení budovy: 

- Holečkova č.p. 410  

- Ellerova č.p. 160    

- Školní č.p. 80  
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- Podsrp č.p. 30 

 

9) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, 

Dlážděná 1003/7, IČ: 709 94 234 - vyhlášení záměru na prodej pozemků z důvodu 

realizace stavby „Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice“  

Usnesení č. 3360/2017 (74/1) 

Rada města po projednání 

I.Souhlasí 

s vyhlášením záměru na prodej níže uvedených pozemků: 

- část p.č. 598/4 o výměře 3 m2 v k.ú. Nové Strakonice 

- část p.č. 628/99 o výměře 2 m2 v k.ú. Nové Strakonice 

- část p.č. 1066/6 o výměře 3 m2 v k.ú. Strakonice 

- část p.č. 1066/6 o výměře 7 m2 v k.ú. Strakonice 

- část p.č. 1066/6 o výměře 21 m2 v k.ú. Strakonice 

 

10) Nebytové prostory v objektu  Na Křemelce ve Strakonicích 

Usnesení č. 3361/2017 (74/1) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude pronájem nebytových  prostorů                 

o výměře 199,89 m2, nacházejících 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. Romanu 

Klučkovi.  

 

11) „Rekonstrukce chodníku Na Ohradě u školního hřiště ZŠ Dukelská“ 

Usnesení č. 3362/2017 (74/1) 

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci stavby „ Rekonstrukce chodníku Na 

Ohradě u školního hřiště ZŠ Dukelská“  

II. Rozhodla 

že jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 

III. Jmenuje 

členy komise pro otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a 

hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  p. Milan Jungvirt 

2. člen Ing. Jana Narovcová 

3. člen Ing. Jan Blahout 

4. člen Ing. Oldřich Švehla 

5. člen p. Michal Bezpalec 

náhradníky členů komise pro otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti v 

zadávacím řízení a hodnocení nabídek ve složení: 

1.   náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička 

2.   náhradník Ing. Tatiana Šamanková 

3.   náhradník Lukáš Srb 

4.   náhradník Mgr. Miroslava Nejdlová 

5.   náhradník p. Jaroslav Houska 
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IV. Ukládá 

vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné 

zakázky  

V. Pověřuje 

vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících 

s administrací této veřejné zakázky 

 

12) Pronájem pozemku – spolek Cestou vůle, z.s., se sídlem MUDr. K. Hradeckého 1068, 

Strakonice 

Usnesení č. 3363/2017 (74/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2017-00163 uzavřené dne 30.3.2017  mezi 

městem Strakonice a spolkem Cestou vůle, z.s., se sídlem MUDr. K. Hradeckého 1068, 

Strakonice, jehož předmětem bude rozšíření předmětu nájmu o část pozemku p.č. st. 227 

v k.ú. Strakonice (pozemek přilehlý k budově bývalé ZŠ Lidická 194 ve Strakonicích) o 

výměře cca 606 m2, který bude nájemcem občasně využíván, s tím, že výše nájemného i další 

podmínky nájemní smlouvy budou zachovány.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušného dodatku. 

 

13) Žádost o pronájem nebytových prostorů v objektu Na Dubovci 140 v části obce 

Strakonice II.  

Usnesení č. 3364/2017 (74/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a panem Jiřím Tomáškem, bytem 

Stavbařů 211, Strakonice, adresa pro doručování Tržní 1151, Strakonice, jejímž předmětem 

bude pronájem nebytového prostoru v objektu  Na Dubovci 140, na poz. p.č. st. 15/8 v k.ú. 

Nové Strakonice, v části obce Strakonice II (Přádelna), konkrétně se jedná o nebytový prostor 

o výměře 21,5  m2 v I. nadz. podlaží administrativní budovy, č. dveří 23,  pronájem za účelem 

využití prostorů jako hudební zkušebny, nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok, tj. 2.150,- Kč/rok 

+ úhrada  nákladů na služby  spojené s pronájmem NP, nájemní smlouva bude uzavřena na 

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, pro případ neplacení nájemného  bude 

výpovědní lhůta 1 měsíc, ve smlouvě budou rovněž zapracovány smluvní pokuty ve výši 

3.000,- 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. 



15 

 

1) ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 545/56, Praha, 

Nusle –  výpůjčka části  pozemku p.č. 642/5 o výměře cca   16 m2 v k.ú. Strakonice 

Usnesení č. 3365/2017 (74/1a) 

Rada města po projednání 

I.Souhlasí  

s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 642/5 o výměře cca 16 m2 v k.ú. 

Strakonice, za účelem vybudování provizorní komunikace v lokalitě „Na Vinici“ v souvislosti 

se stavbou „I/22 Strakonice“. 

 

2) ZŠ Dukelská č.p. 166 Strakonice – výměna výtahu v kuchyni 

Usnesení č. 3366/2017 (74/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné zakázky 

„ZŠ Dukelská č.p.166 Strakonice – výměna výtahu v kuchyni“.  

Nejvýhodnější nabídka byla podána společností Schindler CZ, a.s., Praha Zličín, Třebonice, 

Řevnická 170/4 , IČ:27127010 za cenu 615 000,-Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu předmětu 

zakázky včetně DPH 744 150,-Kč, termín plnění od 3.7.2017 do 14.8.2017. 

Na 2. místě se umístila nabídka uchazeče VÝTAHY A PLOŠINY s.r.o., Cihelní 3199/75a,     

702 00 Ostrava, IČ: 02579448, s nabídkovou cenou 703 000,-Kč bez DPH, celkem včetně DPH 

850 630,-Kč.  

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo se společností Schindler CZ, a.s.,Praha Zličín, Třebonice, Řevnická 

170/4,IČ:27127010, za cenu 615 000,-Kč bez DPH, tj, za celkovou cenu včetně DPH  744 150,-

Kč, termín plnění od 3.7.2017 do 14.8.2017, jejímž předmětem je realizace stavby „ZŠ 

Dukelská č.p.166 Strakonice – výměna výtahu v kuchyni “.  

III. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby „ZŠ Dukelská č.p.166 

Strakonice – výměna výtahu v kuchyni“.  

 

3) Stavební úpravy bytových domů č.p. 204, 205 a 206 ul. Stavbařů, Strakonice 

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod 

 

4) Pan Bc. Marek Pohanka,– žádost o prodloužení nájmu 

Usnesení č. 3367/2017 (74/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání b.j. č. 003 v domě č.p. 776, ul. 

Mírová, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 56,40 m2, s panem Bc. Markem Pohankou, 

přičemž dodatek bude uzavřen na dobu určitou do 31.12.2017. Tímto dnem nájemní smlouva 
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skutečně skončí. Nájem již nebude prodlužován.  

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětného dodatku. 

 

5) WIP Reklama spol. s r.o., Školní 3, 370 10 České Budějovice – žádost   o dočasný 

pronájem pozemku – vyhlášení záměru 

Usnesení č. 3368/2017 (74/1a) 

Rada města po projednání 

I.Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 844/4 o výměře cca 5 m2 za účelem 

umístění přenosné reklamní plochy o velikosti 5,1 x 2,4 m, v k.ú. Strakonice. 

Tento souhlas nenahrazuje souhlas Policie ČR  a dalších dotčených odborů MěÚ Strakonice.  

 

6) Opěrné stěny mezi komunikací a domy v Máchově ulici   

Usnesení č. 3369/2017 (74/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s postavením opěrné stěny v Máchově ulici v chodníku a částečně na pozemku p.č. 558/18  

(pouze část základu stěny) u domu za předpokladu spolufinancování stavby majiteli pozemku 

p.č. 558/18 (manželé Hlinkovi), a to ve výši 10% nákladů na realizaci. 

II. Souhlasí 

s postavením opěrné stěny v Máchově ulici v chodníku a částečně na pozemku p.č. 558/17  

(pouze část základu stěny) za předpokladu spolufinancování stavby majiteli pozemku p.č. 

558/17 ( p. Pugnerová ), a to ve výši 10% nákladů na realizaci. 

 

7) Žádost p. Jaroslav Mareše,– souhlas s úpravou chodníku 

Usnesení č. 3370/2017 (74/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s úpravou stávajícího chodníku na pozemku ve vlastnictví města Strakonice p.č. dle KN 320/1 

v k.ú. Přední Ptákovice, před č.p. 503 v ul. Ptákovická. Úprava chodníku spočívá ve sklopení 

stávajících silničních obrub v místě vjezdu na uvažované parkovací stání na pozemku žadatele 

p.č. dle KN 461 v k.ú. Přední Ptákovice. Úprava chodníku bude na náklady žadatele. Tento 

souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu MěÚ Strakonice a architekta města Strakonice. 

 

8) Žádost o pronájem nebytových prostorů v objektu Na Dubovci 140, v části obce 

Strakonice II  

Usnesení č. 3371/2017 (74/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a Taneční skupinou Osm a půl opice, 

z.s., se sídlem Zeyerovo nábřeží 262,  Strakonice, jejímž předmětem bude pronájem nebytových 

prostorů v objektu  Na Dubovci 140, na pozemku p.č. st. 15/8 v k.ú. Nové Strakonice, v části 

obce Strakonice II (Přádelna), konkrétně se jedná o prostory bývalé jídelny v  I. nadz. podlaží 

administrativní budovy o celkové výměře nebytových prostorů 120 m2, č. vstupních  dveří 24, 

sestávající z bývalé jídelny o výměře  60 m2, kuchyňky s kanceláří o výměře 30 m2 a kanceláře 

o výměře 30 m2, WC společné s dalšími nájemci NP v I. nadz. podl. administrativní budovy,  

za níže uvedených podmínek: 
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prostory budou využívány jako taneční zkušebna a zázemí spolku, nájemné ve výši 100,- 

Kč/m2/rok, tj. 12.000,- Kč/rok + úhrada  nákladů na služby  spojené s pronájmem NP, nájemní 

smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, pro případ neplacení 

nájemného  bude výpovědní lhůta 1 měsíc. Nájemce zajistí na své náklady příp. úpravy 

předmětu nájmu, konkrétně se jedná o pořízení  plovoucí podlahy do místnosti o výměře 60 m2, 

vymalování prostorů a osazení nástěnných zrcadel, příp. vybudování sprchového koutu,  

provedení úprav bude nájemce konzultovat ještě před jejich provedením s investičním 

technikem města,  při ukončení nájmu uvede nájemce pronajaté prostory  na své náklady do 

původního stavu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  Ve smlouvě budou rovněž 

zapracovány smluvní pokuty ve výši 3.000,- 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. 

 

9) Technické služby Strakonice s.r.o. - žádost o stanovisko k prodloužení platnosti 

rozhodnutí o dočasném odnětí lesního pozemku p.č. dle KN 154/5 v k.ú. Nové Strakonice 

– pískovna v Holi II  

Usnesení č. 3372/2017 (74/1a) 

Rada města po projednání 

I.Souhlasí  

s prodloužením platnosti rozhodnutí o dočasném odnětí lesního pozemku p.č. dle KN 154/5 

v k.ú. Nové Strakonice o 10 let, tj. do 31.5.2027. Výše uvedený pozemek byl oddělen 

geometrickým plánem z pozemku p.č. dle KN 154/1 v k.ú. Nové Strakonice, který je ve 

vlastnictví města Strakonice. Tento souhlas bude podkladem pro podání žádosti na Krajský 

úřad JHK o prodloužení platnosti uvedeného rozhodnutí. 

 

4. Odbor školství a CR 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Veřejné provozování hudebních děl – VIII. Společenský večer pro záchranáře 16. 

března 2017 

Usnesení č. 3373/2017 (74/3) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností OSA – 

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s., Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6.  

Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci akce: VIII. Společenský večer pro záchranáře 

16. března 2017.Autorská odměna činí celkem 772 Kč včetně DPH. 

II. Pověřuje            

starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 

 

 Individuální dotace – Armádní sportovní klub Strakonice, z. s. 

Usnesení č. 3374/2017 (74/3) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016-00605 mezi městem 

Strakonice a Armádním sportovním klubem Strakonice, z. s., Školní 41, 386 01 Strakonice, 
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IČO: 63263785 na pronájem a služby v MěDK při konání plesu Velitele 25. plrp Strakonice 

dne 18. 2. 2017. 

II. Pověřuje            

starostu města podpisem dodatku smlouvy v předloženém znění. 

 

 Smlouva o příspěvku za umístění dětí v MŠ Záboří 

Usnesení č. 3375/2017 (74/3) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s uzavřením  Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v mateřské škole v Záboří mezi obcí Záboří 

a městem Strakonice, jejímž předmětem je závazek města Strakonice hradit obci Záboří 

peněžitý příspěvek ve výši 1 000 Kč ročně za každé dítě s trvalým pobytem ve Strakonicích 

umístěné v mateřské škole Záboří. 

 

 Zápis z 18. jednání komise pro sport ze dne 15. 3. 2017 

Usnesení č. 3376/2017 (74/3) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  
zápis z 18. jednání komise pro sport ze dne 15. 3. 2017, hodnotící komise Dotačního programu města 

Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2017 opatření 1- 

Podpora na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež - spravovaných STARZem 

Strakonice, opatření 2 - Podpora na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež - 

v tělocvičnách základních škol zřizovaných městem Strakonice, opatření 3 - Podpora provozu, oprav a 

údržby sportovišť ve vlastnictví žadatele, opatření 4 - podpora sportovní činnosti mládeže do 18 let 

(včetně), opatření 5 - Podpora volnočasové činnosti mládeže do 18 let (včetně), 

 opatření 6 - Podpora jednorázových sportovních a volnočasových akcí, opatření 7 - Podpora 

jednorázových akcí pořádaných v rámci oslav 650 založení města Strakonice. 

II. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 32 000 Kč Kanoistickému klubu Otava Strakonice,  

z. s., Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice, IČO: 46668152 na úhradu nákladů za nájemné na krytém  

plaveckém stadionu pro děti a mládež za období od 1. 1.  do 31. 12. 2017. 

III. Doporučuje ZM  

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 990 000 Kč FK Junior Strakonice, z. s., Na 

Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO: 22890947 na úhradu nákladů za nájemné na hrací ploše 

Na Sídlišti, Na Křemelce a v tělocvičně Lidická pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 

2017.  
IV. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 187 000 Kč SK Basketbal Strakonice, z. s., Nádražní 

190, 387 11 Katovice, IČO: 22728911 na úhradu nákladů za nájemné ve sportovní hale STARZ a 

tělocvičně TJ ČZ pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017.  

V. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 27 000 Kč Sportovnímu klubu policie, z. s., Plánkova 629, 

386 01 Strakonice, IČO: 15818080 na úhradu nákladů za nájemné ve sportovní hale v ulici Máchova 

pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

VI. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 210 000 Kč SK Fight Pro Strakonice, z. s., 

Strunkovice nad Volyňkou 72, 387 01 Volyně, IČO: 26674190 na úhradu nájemného v tělocvičně 

Lidická pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

VII. Souhlasí  

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 27 200 Kč TJ Dražejov, z. s., Virtova 23,  386 01 Strakonice, 

IČO: 60650796 na úhradu nákladů za nájemné na hřišti s umělým povrchem Na Sídlišti, tělocvičně 

Lidická a sportovním areálu Na Muškách  pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 
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VIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 30 000 Kč Manta-diving, o. s., Tažovická Lhota 2, 387 16 

Volenice, IČO: 01300784 na úhradu nákladů nájemného za plavecké dráhy na krytém plaveckém 

stadionu  pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

IX. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši  550 000 Kč Basketbalovému klubu Strakonice, 

Máchova 1113, 386 01 Strakonice, IČO: 42386748 na úhradu nákladů za nájemné ve sportovní hale 

STARZ, případně v hale TJ ČZ  pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

X. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 520 000 Kč TJ ČZ Strakonice, oddíl házené, 

Máchova 108, 386 01 Strakonice, spolek, IČO: 00475921 na úhradu nájemného v házenkářské hale pro 

děti a mládež za období 1. 1. do 31. 12. 2017. 

XI. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 54 000 Kč TJ ČZ Strakonice, oddíl atletiky, Máchova 

108, 386 01 Strakonice, spolek, IČO: 00475921 na úhradu nájemného za atletické sektory na stadionu 

Na Sídlišti a házenkářskou halu  pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

XII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 33 300 Kč DDM Strakonice, kroužek mladý záchranář, Na 

Ohradě 417, 386 01 Strakonice, IČO 60650834 na úhradu nájemného na krytém plaveckém stadionu  

pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

XIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 33 300 Kč DDM Strakonice, kroužek potápění, Na Ohradě 

417, 386 01 Strakonice, IČO 60650834 na úhradu nájemného na plaveckém stadionu  pro děti a mládež 

za období 1. 1. do 31. 12. 2017. 

XIV. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 987 200 Kč HC Strakonice, Na Křemelce 512, 386 

01 Strakonice, IČO 46687769 na úhradu nájemného za zimní stadion  pro děti a mládež za období od 1. 

1. do 31. 12. 2017. 

XV. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 320 000 Kč Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261, 

386 01 Strakonice IČO: 02596938 na úhradu nájemného v házenkářské hale a tělocvičně Lidická pro 

děti a mládež za období od 1. 1.  do 31. 12. 2017. 

XVI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 7 000 Kč Potápěči Strakonice, Kosmonautů 1242, 386 01 

Strakonice, IČO: 22662057 na úhradu nájemného za krytý plavecký bazén pro výcvik sportovního 

potápění  pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

XVII. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 992 000 Kč Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, 

z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO: 16820088 na úhradu nájemného za plavecký bazén  pro 

děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

XVIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 43 500 Kč FK Junior Strakonice, z. s., Na Křemelce 512, 386 

01 Strakonice, IČO: 22890947 na úhradu nájemného za tělocvičny ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, 

Jezerní 1280 a ZŠ Povážská Strakonice pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

XIX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 44 400 Kč SK Basketbal Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 

11 Katovice, IČO: 22728911 na úhradu nájemného za tělocvičnu ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 

882  pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

XX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 20 280 Kč SK Basketbal Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 

11 Katovice, IČO: 22728911 na úhradu nájemného za tělocvičnu ZŠ Strakonice, Dukelská 166  pro děti 

a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

XXI. Souhlasí 
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s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 22 680 Kč Sportovnímu klubu JUDO 1990 Strakonice, z. s., 

Mlýnská 1086, 386 01 Strakonice, IČO 65956869 na úhradu nájemného za tělocvičnu ZŠ Strakonice, 

Dukelská 166  pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017.  

XXII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 16 700 TJ Dražejov, z. s., Virtova 23,  386 01 Strakonice, 

IČO: 60650796 na úhradu nájemného za tělocvičny ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280, 

ZŠ Povážská Strakonice, ZŠ Strakonice, Dukelská 166 pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 

2017. 

XXIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 2 700 Kč Českému rybářskému svazu, z. s., Katovická 175, 

386 01 Strakonice, IČO 46666231 na úhradu nájemného za tělocvičnu ZŠ F. L. Čelakovského, 

Strakonice, Jezerní 1280  pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

XXIV. Souhlasí  

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 38 850 Kč Basketbalovému klubu Strakonice, Máchova 1113, 

386 01 Strakonice, IČO: 42386748 na úhradu nájemného za tělocvičnu ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z 

Poděbrad 882 pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

XXV. Souhlasí  

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 3 000 Kč TJ ČZ Strakonice, oddíl nohejbalu, Máchova 108, 

386 01 Strakonice, IČO: 00475921 na úhradu nájemného za tělocvičnu ZŠ Strakonice, Dukelská 166  

pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

XXVI. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 52 800 Kč TJ ČZ Strakonice, oddíl stolního tenisu, 

Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 00475921 na úhradu nájemného za tělocvičnu ZŠ F. L. 

Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017.  

XXVII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 11 100 Kč TJ ČZ Strakonice, oddíl volejbalu, Máchova 108, 

386 01 Strakonice, IČO: 00475921  na úhradu nájemného za tělocvičnu ZŠ F. L. Čelakovského, 

Strakonice, Jezerní 1280 pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

XXVIII. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 50 800 Kč TJ ČZ Strakonice, oddíl volejbalu, 

Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 00475921  na úhradu nájemného za tělocvičnu ZŠ Povážská 

Strakonice pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

XXIX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 6 800 Kč TJ ČZ Strakonice, oddíl atletiky, Máchova 108, 386 

01 Strakonice, IČO: 00475921 na úhradu nájemného za tělocvičnu ZŠ Povážská Strakonice pro děti a 

mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

XXX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 8 325 Kč DDM Strakonice, střelecký kroužek, Na Ohradě 

417, 386 01 Strakonice, IČO 60650834 na úhradu nájemného za tělocvičnu ZŠ Strakonice, Krále Jiřího 

z Poděbrad 882  pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

XXXI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 10 000 Kč HC Strakonice, Na Křemelce 512, 386 01 

Strakonice, IČO 46687769 na úhradu nájemného za tělocvičnu v ZŠ Strakonice, Dukelská 166 pro děti 

a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

XXXII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 11 100 Kč Kč  Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261, 386 

01 Strakonice, IČO: 02596938 na úhradu nájemného za tělocvičnu ZŠ Povážská Strakonice pro děti a 

mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

XXXIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 6 000 Kč Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. s., Pod 

Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO: 16820088  na úhradu nájemného za tělocvičnu v ZŠ Strakonice, 

Dukelská 166 pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

XXXIV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 25 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Aeroklubu Strakonice, V Lipkách 96, 386 01 
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Strakonice, IČO 00475645 na provozní výdaje (topení, elektřinu, vodu), opravu kotelny a pojištění 

budov Aeroklubu Strakonice. 

XXXV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 45 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tenisovému klubu Strakonice, spolek, Máchova 

178, 386 01 Strakonice, IČO 16820037 na úhradu energií sloužících k provozu tenisové haly a provozní 

budovy. 

XXXVI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 30 000 Kč, Kanoistickému klubu Otava Strakonice, z. s., 

Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice, IČO 46668152 na opravu podlah ve skladu lodí, opravu oplocení, 

na energie a drobné opravy. 

XXXVII. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 55 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ Dražejov, z. s., Virtova 23,  386 01 Strakonice, 

IČO: 60650796 na zajištění provozu, běžné údržby a oprav sportovního areálu Na Virtě, na obnovu 

techniky využívané na údržbu sportoviště. 

XXXVIII. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 95 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělocvičné jednotě Sokol  Strakonice, Na Stráži 

340, 386 01 Strakonice, IČO: 60829265 na výmalbu šaten a výměnu lina v šatnách pro děti. 

XXXIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tenisovému klubu Strakonice, spolek, Máchova 

178, 386 01 Strakonice, IČO 16820037 na náklady na registraci družstev, registrační poplatky dětí u 

Českého tenisového svazu, příspěvek na letní soustředění, dopravu, povinné zdravotní prohlídky, 

startovné při turnajích, tenisové pomůcky, energie, vodné a stočné. 

XL. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Kanoistickému klubu Otava Strakonice, z. s., 

Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice, IČO 46668152 na cestovné, startovné na soutěže mládeže, na 

tréninky a soustředění, ubytování mimo území města Strakonice, náklady na rozhodčí v rámci 

mládežnických soutěží, nájemné sportovišť pro mládež - slalomové kanály, neinvestiční sportovní 

vybavení, pojištění majetku. 

XLI. Doporučuje ZM  

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 60 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, FK Junior Strakonice, z. s., Na Křemelce 512, 386 

01 Strakonice, IČO: 22890947 na dopravu mládeže k soutěžním utkáním, cestovné, náklady na účast v 

soutěžích - startovné, řízení zápasů. Materiálové vybavení pro mládež, služby - praní dresů, náklady na 

minipřípravku. 

XLII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 8 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SKI KLUB Strakonice, z. s., Máchova 108, 386 01 

Strakonice, IČO: 60090022 na dopravu, startovné, ubytování závodníků při celostátních a krajských 

lyžařských závodech, dopravu na lyžařské tréninky, nájemné v sokolovně, nájemné skladu lyžařského 

materiálu, na nákup lyží, holí, vosků a ostatního lyžařského materiálu. 

XLIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 11 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbalu Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 

11 Katovice, IČO: 22728911 na úhradu nákladů mládežnických družstev spojených s účastí na 

přípravných turnajích a na náklady spojené s účastí v mistrovských soutěžích (doprava, ubytování, 

rozhodčí, materiální vybavení). 

XLIV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Sportovnímu klubu JUDO 1990 Strakonice, z. s., 
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Mlýnská 1086, 386 01 Strakonice, IČO 65956869 na úhradu nákladů za účast na závodech - cestovné, 

startovné, nocležné. 

XLV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 40 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ Dražejov, z. s., Virtova 23,  386 01 Strakonice, 

IČO: 60650796 na úhradu nákladů spojených se startem v soutěžích (rozhodčí, doprava, startovné atd.), 

na nákup a obnovu sportovního vybavení. 

XLVI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Manta-diving, o. s., Tažovická Lhota 2, 387 16 

Volenice, IČO: 01300784 na pronájem potápěčských lokalit, ubytování dětí, náklady na cesty na 

jednotlivá jedno a vícedenní soustředění v roce 2017. 

XLVII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 40 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Basketbalovému klubu Strakonice, Máchova 1113, 

386 01 Strakonice, IČO: 42386748 na dopravu a cestovné k soutěžním utkáním a turnajům mládeže, na 

úhradu za ubytování, nákladů za výkon rozhodčích včetně cestovného, úhradu startovného a sportovní 

vybavení pro mládež. 

XLVIII. Doporučuje ZM 

souhlasí s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 57 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, oddíl házené, Máchova 108, 386 

01 Strakonice, IČO: 00475921 na zajištění pravidelné organizované sportovní činnosti dětí a mládeže, 

na úhradu nákladů za dopravu a cestovné, za ubytování, startovné, na náklady za výkon rozhodčích a 

delegátů, na obnovu a nákup sportovního vybavení. 

XLIX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 8 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, oddíl atletiky, Máchova 108, 

386 01 Strakonice, IČO: 00475921 na úhradu nákladů za startovné a cestovné, nákup sportovního 

vybavení pro mládež. 

L. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 66 000 Kč tj. ve snížené výši oproti žádosti 

z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice, Na Křemelce 512, 386 

01 Strakonice, IČO 46687769 na úhradu nákladů spojených se sportovní činností mládeže a účastí na 

oficiálních soutěžích (např. náklady na dopravu, na rozhodčí, na zdravotnické zabezpečení), na nákup 

tréninkových pomůcek. 

LI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 25 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261, 386 01 

Strakonice, IČO: 02596938 na úhradu startovného a ubytování, rozhodčí, na rozlišovací trika a dresy. 

LII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Fudochi-Kan, z. s., Mánesova 1219, 386 01 

Strakonice, IČO: 02488191 na úhradu nákladů za pronájem, provoz a údržbu vlastní tělocvičny, na 

nákup sportovního materiálu pro mládež a na náklady spojené s pořádáním letního soustředění pro 

mládež. 

LIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 30 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělocvičné jednotě Sokol  Strakonice, Na Stráži 

340, 386 01 Strakonice, IČO: 60829265 na zajištění provozu pro mládežnické složky, náklady na 

dopravu a cestovné, na sportovní vybavení pro členy mládežnických složek. 

LIV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Cobra Ryu Strakonice, z. s., Volyňská 157, 386 

01 Strakonice, IČO: 22688919 na pronájem sportoviště pro sportovní přípravu mládeže, letní 

soustředění, startovné na soutěžích mládeže a na náklady na dopravu na turnaje a soutěže mládeže. 
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LV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS - SDH Strakonice I, Sokolovská 38, 386 

01 Strakonice, IČO 65016980 na sportovní vybavení pro mládež (přilby, dresy), startovné a dopravu. 

LVI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 50 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. s., 

Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO: 16820088 na cestovní náhrady a ubytování. 

LVII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 8 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Manta-diving, o. s., Tažovická Lhota 2, 387 16 

Volenice, IČO: 01300784 na pořízení 10 ks dětských venkovních neoprenových obleků do chladných 

vod. 

LVIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, oddíl nohejbalu, spolek, 

Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 00475921 na přípravu a výchovu nejmladších členů oddílu 

nohejbalu, nákup vybavení (míče, sítě, kompresor, jednoduché dresy), cestovné k turnajům a na 

přátelské zápasy. 

LIX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, oddíl sport pro všechny, 

spolek, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 00475921 na úhradu nájemného pro cvičení dětí v 

sokolovně ve Strakonicích, nákup drobného materiálu. 

LX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, oddíl badmintonu, spolek, 

Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 00475921 na nákup péřových míčků, na cestovní náklady k 

turnajům mládeže, vybavení začínající mládeže - dresy s potiskem oddílu. 

LXI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 25 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Junák – český skaut, středisko Strakonice, Na 

Křemelce 308, 386 01 Strakonice, IČO  63289946 na náklady spojené s provozem skautských 

kluboven Na Křemelce (platby za energie, vytápění objektu), nákup materiálu na opravu a údržbu. 

LXII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, oddíl házené, spolek, Máchova 

108, 386 01 Strakonice, IČO: 00475921 na zajištění pravidelné organizované činnosti volnočasového 

kroužku s názvem Nový nábor - na materiální vybavení a pomůcky. 

LXIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Potápěči Strakonice, Kosmonautů 1242, 386 01 

Strakonice, IČO: 22662057 na pořízení potápěčské výstroje pro potápění ve volné vodě pro děti. 

LXIV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 20 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělocvičné jednotě Sokol  Strakonice, Na Stráži 

340, 386 01 Strakonice, IČO: 60829265 na zajištění provozních nákladů v části využívané dětmi a 

mládeží, pojištění majetku, na dopravné a cestovné, na sportovní vybavení pro mládež. 

LXV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 20 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, České tábornické unii – TK Podskalí Strakonice, 

p. s., Podskalí 334, 386 01 Strakonice na palivové dřevo na základnu Kadov, na benzin do 

elektrocentrál, na materiál na opravy a údržbu, na obnovu a doplnění tábornického a vodáckého 

materiálu pro činnost dětí. 
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LXVI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Františku Burdovi, na ceny pro jednotlivce i 

družstva, rozhodčí a organizační náklady na V. ročník Memoriálu Jaroslava Sovy - turnaj veteránů v 

ledním hokeji, který se konal 1. 4. 2017 na zimním stadionu.  

LXVII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Kanoistickému klubu Otava Strakonice, z. s., 

Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice, IČO 46668152 na ceny pro mládež a technické zajištění 28. 

ročníku veřejných závodů ve vodním slalomu Strakonické slalomy, které se konají 8.-9. 7. 2017 na 

ostrově - Podskalí. 

LXVIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 6 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, OFS Strakonice, Husova 380, 386 01 Strakonice, 

IČO 22882511 na uhrazení nájemného, ceny pro zúčastněná družstva na halové turnaje mládeže O 

pohár OFS Strakonice 2017 - 18. 2., 25. 2., 11. 3. - v hale STARZ v Máchově ulici. 

LXIX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč Klubu svazu civilní ochrany, o. s., Trachtova 218, 

386 01 Strakonice, IČO 67188826 na poháry, medaile pro první tři vítězná družstva v každé kategorii 

Krajského kola soutěže Mladý záchranář - Dokaž, že umíš, která se koná 3. 5. 2017 na plaveckém 

stadionu ve Strakonicích. 

LXX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Okresnímu sdružení Česká unie sportu 

Strakonice, z. s., Husova 380, 386 01 Strakonice, IČO 00435449 na nákup cen pro vyhodnocené 

sportovce akce "Sportovec okresu Strakonice za rok 2016" konané 2. 2. 2017. 

LXXI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS okresu Strakonice, Podsrpenská 438, 

386 01 Strakonice, IČO 63293234 na nákup pohárů na okresní soutěž v požárním sportu mužů a žen, 

konané 3. 6. 2017.  

LXXII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 6 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS okresu Strakonice, Podsrpenská 438, 

386 01 Strakonice, IČO 63293234 na předměty s logy a materiálně-technické zajištění soutěže 

Otavský plamínek konané 6. 5. 2017  v letním areálu plaveckého stadionu ve Strakonicích. 

LXXIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbalu Strakonice, z. s., Nádražní 190, 

387 11 Katovice, IČO: 22728911 na ceny pro nejlepší hráče a hráčky, rozhodčí, materiální a technické 

zabezpečení akce Sever proti jihu… s basketbalem do školy, konané v květnu 2017 ve sportovní hale 

STARZ. 

LXXIV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbalu Strakonice, z. s., Nádražní 190, 

387 11 Katovice, IČO: 22728911 na ceny, rozhodčí, materiální a technické zabezpečení turnaje 

minibasketbalových přípravek ve sportovní hale STARZ konané v tělocvičně TJ ČZ dne 26. 5. 2017. 

LXXV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbalu Strakonice, z. s., Nádražní 190, 

387 11 Katovice, IČO: 22728911 na ceny pro nejlepší hráče a družstva, rozhodčí, materiální a 

technické zabezpečení akce Jihočeský streetbalový víkend 2017, který se koná 10.-11. 6.2017 na 

sportovním hřišti při ZŠ Dukelská. 

LXXVI. Souhlasí 
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s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč Sportovnímu klubu Cyklo – Macner Strakonice, z. 

s., Dr. Jiřího Fifky 925,  386 01 Strakonice, IČO  60094150 na poháry a ceny pro nejlepší závodníky 

26. ročníku Velké ceny Cyklo-Macner, závodu horských kol cross-country ve Strakonicích konaného 

18. 6. 2017. 

LXXVII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Sportovnímu klubu Cyklo – Macner Strakonice, 

z. s., Dr. Jiřího Fifky 925,  386 01 Strakonice, IČO  60094150 na poháry a ceny pro nejlepší 

závodníky 21. ročníku Velké ceny Cyklo-Macner, silničního cyklistického závodu ve Strakonicích 

konaného 14. 5. 2017. 

LXXVIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Českému rybářskému svazu, z. s., místní 

organizaci Strakonice, Katovická 175, 386 01 Strakonice, IČO 46666231 na medaile, poháry, věcné 

ceny a organizační zajištění tradičních rybářských závodů pro děti a mládež ve věku do 18 let 

konaných 27. 5. 2017. 

LXXIX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Sdružení zdravotně postižených v ČR, z. s., 

Územní sdružení Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice, IČO 00436593 na nájem kuželny a 

nákup věcných cen a pohárů na VII. ročník kuželkového turnaje pro zdravotně postižené a seniory 

konaného v kuželně TJ Fezko ve Strakonicích 27. 4. 2017. 

LXXX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Sdružení zdravotně postižených v ČR, z. s., 

Územní sdružení Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice, IČO 00436593 na nákup věcných cen a 

pohárů, materiál na zajištění akce, výdaje na rozhodčí na VIII. ročník turnaje v pétanque pro zdravotně 

postižené a seniory. Akce se bude konat v letním areálu plaveckého stadionu ve Strakonicích 24. 5. 

2017. 

LXXXI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, oddíl nohejbalu, spolek, 

Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 00475921 na nákup pohárů a odměn, výdaje na rozhodčí na 

turnaj trojic mládeže konaný 26. 8. 2017 v areálu Habeš. 

LXXXII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, oddíl házené, spolek, Máchova 

108, 386 01 Strakonice, IČO: 00475921 na materiálně-technické zabezpečení turnaje, výdaje na 

rozhodčí, na pořízení cen na Krajský turnaj minižactva a přípravek v házené 4+1, který se koná 10. 6. 

2017. 

LXXXIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 1 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ Dražejov, z. s., Virtova 23,  386 01 Strakonice, 

IČO: 60650796 na nákup drobných cen, přípravu sportoviště, úhradu nákladů na doprovodný program, 

nákup potřeb na jednotlivé atrakce na Dětský sportovní den na Virtě konaný 2. 6. 2017. 

LXXXIV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 1 500 Kč TJ Dražejov, z. s., Virtova 23,  386 01 Strakonice, 

IČO: 60650796 na nákup drobných cen, přípravu sportoviště a rozhodčí na fotbalový turnaj starších 

žáků, který se koná na fotbalovém hřišti Na Virtě 24. 6. 2017. 

LXXXV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 1 500 Kč TJ Dražejov, z. s., Virtova 23,  386 01 Strakonice, 

IČO: 60650796 na nákup drobných cen pro účastníky akce, přípravu sportoviště a rozhodčí na 

fotbalový turnaj minipřípravek, který se koná 18. 6. 2017. 

LXXXVI. Souhlasí 
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s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice, Na Křemelce 512, 386 01 

Strakonice, IČO 46687769 na ceny, rozhodčí, zdravotníka, pronájem ledové plochy na hokejový turnaj 

3. tříd konaný 18.-19. 2. 2017. 

LXXXVII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261, 386 01 

Strakonice, IČO: 02596938 na odměny účastníkům, rozhodčí, časomíru na Prácheňskou ligu 

přípravek. 

LXXXVIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261, 386 01 

Strakonice, IČO: 02596938 na rozhodčí, ceny pro účastníky Školní ligy, která se bude konat v rozmezí 

1. 1. -9. 6. 2017. 

LXXXIX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 500 Kč Martinu Chylíkovi, IČO 46669787 na nákup cen a 

pronájem hřiště pro Noimak Cup Strakonice konaný 17. 6. 2017. 

XC. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Ekonomickým službám – BH, spol. s. r. o., U Sv. 

Markéty 214, 386 01 Strakonice, IČO 46679855 na nájem haly STARZ, na rozhodčí, míče a ceny pro 

týmy i jednotlivce účastnící se 19. ročníku fotbalového turnaje Senioři a mládež proti drogám 

konaného v lednu 2017. 

XCI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 6 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. s., 

Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO: 16820088 na poháry, medaile, pronájem sportovního 

zařízení, výdaje za rozhodčí na turnaj mini póla O pohár města Strakonic, konaného v plaveckém 

areálu Na Křemelce 17.-18. 6. 2017. 

XCII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 11 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. s., 

Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO: 16820088 na poháry, medaile, pronájem sportovního 

zařízení, výdaje za rozhodčí na plaveckých závodech Zlatý fez města Strakonic, který se koná v 

plaveckém areálu Na Křemelce v květnu 2017. 

XCIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Mysliveckému spolku Banín Dražejov, Dražejov 

23, 386 01 Strakonice, IČO 71227458 na věcné ceny, medaile, poháry pro děti na Dětský den spojený 

s rybářskými závody pro děti a celodenním zábavným a soutěžním programem ve Starém Dražejově 3. 

6. 2017. 

XCIV. Nesouhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) Armádnímu sportovnímu klubu Strakonice, z. s., Školní 41, 386 01 

Strakonice, IČO 63263785 na ceny pro zúčastněná družstva a hráče, rozhodčí, materiálně-technické 

zabezpečení 21. ročníku turnaje Hockey cup 2017, který se koná na zimní stadionu ve Strakonicích 7.-

8. 2. 2017 z důvodu nesplnění minimálního počtu 50 bodů dle kritérií pro hodnocení vyhlášeného 

Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových 

aktivit. 

XCV. Nesouhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) STEJIKA, s. r. o., Krále Jiřího z Poděbrad 843, 386 01 Strakonice, 

IČO 04534727 na nákup výrobního materiálu na pomůcky, na výrobu a tisk pomůcek, ceny a odměny 

pro účastníky akce, zdravotnickou službu, náklady na dopravu, pronájem stánku a místa konání, 

pojištění odpovědnosti za škodu, úrazové pojištění na akci EKOhrátky konané na dětském hřišti na 

Podskalí 12. 8. 2017 z důvodu nesplnění minimálního počtu 50 bodů dle kritérií pro hodnocení 
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vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 

volnočasových aktivit. 

XCVI. Nesouhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) Rodinnému centru Beruška, Lidická 194, 386 01 Strakonice, IČO 

27006107 na výdaje za rozhodčí, moderátory, zdravotníka, hudební poplatky OSA, poplatek za 

uzavírku silnice, ceny soutěžícím, medaile, pronájem dopravních značek potřebných k uzavření 

silnice, technické zabezpečení akce Strollering - závody kočárků konané 23. 4. 2017 na uzavřené 

silnici na Jezárkách z důvodu nesplnění minimálního počtu 50 bodů dle kritérií pro hodnocení 

vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 

volnočasových aktivit. 

XCVII. Nesouhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) Odboru přátel SK Slavia Praha, odbočka Strakonice, z. s., Lidická 

168, 386 01 Strakonice, IČO 05902142 na ceny i poháry, rozhodčí i materiálně-technické zajištění 17. 

celostátního setkání odboček odboru přátel SK Slavia Praha na stadionu Na Sídlišti, které je spojeno s 

fotbalovým turnajem, koná se 24. 6. 2017 z důvodu nesplnění minimálního počtu 50 bodů dle kritérií 

pro hodnocení vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 

ostatních volnočasových aktivit. 

XCVIII. Nesouhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) SK Basketbalu Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, 

IČO: 22728911 na mezinárodní turnaj žáků U15 v Gmündu - duben 2017 z důvodu nesplnění účelu 

vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 

volnočasových aktivit. 

CIX. Nesouhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) TJ Dražejov, z. s., Virtova 23,  386 01 Strakonice, IČO: 60650796 

na fotbalový turnaj starších žáků - 24. 6. 2017, fotbalový turnaj minipřípravek - 18. 6. 2017 z důvodu 

nesplnění podmínek vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, 

sportu a ostatních volnočasových aktivit. 

C. Nesouhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) Armádnímu sportovnímu klubu Strakonice, Školní 41, 386 01 

Strakonice, z. s., IČO 63263785 na ceny při hokejovém turnaji armádních mužstev pořádaný na 

hokejovém stadionu ve Strakonicích 7.-8. 2. 2017 z důvodu nesplnění termínu lhůty pro podání 

žádostí dle vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 

ostatních volnočasových aktivit. 

CI. Nesouhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) Basketbalovému klubu Strakonice, Máchova 1113, 386 01 

Strakonice, IČO: 42386748 na účast na 14. World Maxibasketball Championship, Montecatini terme 

(Itálie), MS veteránek v basketbale v kategorii 50+ z důvodu nesplnění účelu dle vyhlášeného 

Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových 

aktivit. 

CII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 7) ve výši 8 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tenis klubu Strakonice, spolek, Máchova 178, 

386 01 Strakonice, IČO 16820037 na navýšení výher vítězům (1.-4. místo), výrobu dvou pohledových 

plachet na ploty centrálních kurtů na celostátní tenisový turnaj mužů a žen kategorie B konaný 8.-11. 

7. 2017. 

CIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 7) ve výši 8 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SKI KLUB Strakonice, z. s., Máchova 108, 386 

01 Strakonice, IČO: 60090022 na materiálně-technické zajištění akce, poháry, medaile, ceny, výdaje 

za časomíru, pronájem sportovního zařízení na Strakonický duatlon - 1. ročník Strakonice-Habeš, 

který se uskuteční 26. 8. 2017. 

CIV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 7) ve výši 8 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 

11 Katovice, IČO: 22728911 na materiálně-technické zajištění akce, poháry, medaile, ceny, rozhodčí, 
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pronájem sportovního a volnočasového zařízení, zdravotní zabezpečení, úrazové pojištění a pojištění 

odpovědnosti za škodu na letní basketbalový turnaj O pohár 650 let města Strakonice konaného 23.-

25. 6. 2017 na hřištích při ZŠ Povážská. 

CV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 7) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, oddíl badmintonu, spolek, 

Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 00475921 na ceny a rozhodčí na badmintonový turnaj GPD 

dospělých konaný 25. 3. 2017. 

CVI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 7) ve výši 20 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, Máchova 108, 386 01 

Strakonice, IČO: 00475921 na odměny pro soutěžící, rozhodčí, pronájem technického zařízení pro 

evidenci výsledků a ozvučení prostoru startu a cíle, honorář pro účinkující v doplňkovém programu 

Běhu městem Strakonice, který se uskuteční 21. 8. 2017. 

CVII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 7) ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, oddíl nohejbalu, Máchova 108, 

386 01 Strakonice, IČO: 00475921 na ceny a rozhodčí při turnaji trojic mužů v Habeši konaného 17. 

6. 2017. 

CVIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 7) ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261, 386 01 

Strakonice, IČO: 02596938 na nájem sportoviště, ceny, poháry, florbalové míčky na 5. ročník 

florbalového turnaje Memoriál Petra Adlera a sportovní program pro děti, který se koná v termínu 9.-

11. 6. 2017. 

CIX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 7) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělocvičné jednotě Sokol  Strakonice, Na Stráži 

340, 386 01 Strakonice, IČO: 60829265 na odměny pro příchozí na akci Noc sokoloven, 22. 9. 2017. 

CX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 7) ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Fudochi-Kan, z. s., Mánesova 1219, 386 01 

Strakonice, IČO: 02488191 na materiálně-technické zabezpečení akce (zapůjčení sportovního náčiní a 

vybavení, příprava stanovišť), na pořízení cen, medailí a pohárů, na rozhodčí a zdravotnické 

zabezpečení a na pronájem letního plaveckého areálu STARZ na akci Bestie open - crossfitové závody 

k 650. výročí založení města Strakonice konané 27. 5. 2017. 

CXI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 7) ve výši 13 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice, Na Křemelce 512, 386 01 

Strakonice, IČO 46687769 na zajištění rozhodčích, časomíry, zdravotnické služby a na zapůjčení 

střelecké plochy, měřiče rychlosti střel, zajištění ozvučení a velkého stanu pro akci Oslavy 650. výročí 

města Strakonice s hokejovým klubem HC Strakonice, která se uskuteční v srpnu 2017. 

CXII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 7) ve výši 8 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. s., 

Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO: 16820088 na poháry, medaile, výdaje na rozhodčí na turnaj 

mládeže ve vodním pólu O pohár 650 let města Strakonice, plavecký areál Na Sádkách, 24.-25. 6. 

2017. 

CXIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 7) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. s., 

Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO: 16820088 na poháry, medaile a výdaje za rozhodčí na jarní 

a podzimní turnaj v kuželkách neregistrovaných hráčů k výročí 650 let města Strakonice, konaný ve 

dnech 19.-22. 4., 1. 11., 8.-9. 11. 2017. 

CXIV. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávních smluv v předloženém znění. 
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CXV. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedených veřejnoprávních smluv. 

 

 Užití znaku města a loga oslav 650 let – Letecký den On Air 

Usnesení č. 3377/2017 (74/3a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s užitím znaku města Strakonice a loga oslav 650 let města Strakonice Aeroklubem Strakonice, 

z. s., V Lipkách 96, 386 01 Strakonice na plakátech a propagačních materiálech leteckého dne 

Strakonice On Air, který se koná na letišti ve Strakonicích dne 9. září 2017.  

 

5. ŽP 

Projednání  níže uvedeného bodu se zúčastnil Ing. Kurek. 

 Přijetí nových členů JSDHO města Strakonice 

Usnesení č. 3378/2017 (74/5) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s přijetím nových členů jednotky SHDO města Strakonice - JPO III/2 pana Jiřího Zábranského 

a pana Vladimíra Zdychynce se zařazením do funkce hasič a s uzavřením Dohody o činnosti 

hasiče v jednotce SDHO města Strakonice – JPO III/2 s panem Jiřím Zábranským a panem 

Vladimírem Zdychyncem. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem Dohod o činnosti hasiče v jednotce SDHO města Strakonice – JPO 

III/2 s panem Jiřím Zábranským a panem Vladimírem Zdychyncem. 

 

6. MěÚSS 

 Seznam uživatelů Azylového domu MÚSS Strakonice - 1. čtvrtletí r. 2017 

Usnesení č. 3379/2017 (74/6) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

seznam uživatelů Azylového domu předložený ředitelkou MÚSS za období leden-březen 

r. 2017. 

II. Ukládá 

a) ředitelce MÚSS 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 MÚSS 

Strakonice. 

 

 Výzva k podání nabídky na realizaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky: 

„Dodávka technologického vybavení kuchyně MěÚSS Strakonice“ 

Usnesení č. 3380/2017 (74/6) 

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

realizovat zadávací řízení na výběr dodavatele pro veřejnou zakázku „Dodávka 

technologického vybavení kuchyně MěÚSS Strakonice“ ve zjednodušeném podlimitním 

řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění.   

II. Souhlasí 
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s předloženou výzvou k podání nabídek podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění na veřejnou zakázku: „Dodávka technologického 

vybavení kuchyně MěÚSS Strakonice“ 

III. Souhlasí 

s uveřejněním výzvy k podání nabídek na realizaci této veřejné zakázky „Dodávka 

technologického vybavení kuchyně MěÚSS Strakonice“ na profilu zadavatele – MěÚSS 

Strakonice, kterou MěÚSS Strakonice vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky.  

IV. Souhlasí se jmenováním hodnotící komise: 

členy hodnotící komise ve složení: 

1. Milan Jungvirt  

2. Hana Benešová 

3. Ing. Jana Narovcová  

4. Mgr. Lenka Kratochvílová 

5. Mgr. Petr Martínek  

náhradníky členů hodnotící komise ve složení: 

1. Antonín Hlavatý 

2. Bc. Věra Mráčková 

3. Ing. Oldřich Švehla 

4. Eva Křešničková 

5. Renáta Bečánová 

V. Ukládá 

ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné zakázky. 

7. Starosta  

 MŠ, ZŠ a Praktická škola, Plánkova 430, Strakonice – nominace člena školské 

rady 

Usnesení č. 3381/2017 (74/7) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s nominací paní Mgr. Zušťákové do školské rady (zástupce MěÚ Strakonice) při MŠ, ZŠ a 

Praktické škole Plánkova 430, Strakonice. 

 

8. STARZ  

 Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci mezi městem Strakonice a Správou 

tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice 

Usnesení č. 3382/2017 (74/8) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke Smlouvě o spolupráci mezi městem Strakonice a Správou 

tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice, jehož předmětem je vypuštění textu „ (i po 

jejich odchodu do starobního důchodu)“ v čl. II. odstavec 2 smlouvy.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem dodatku č.1. 

 

9. ZŠ Dukelská  

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na 

realizaci akce „Oprava gymnastického sálu“ 

Usnesení č. 3383/2017 (74/9) 

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v platném znění 
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v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na 

realizaci akce: „Oprava gymnastického sálu“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě 

těmto dodavatelům: 

1. Prima, a. s., Raisova 1004, 386 01 Strakonice 

2. Aldast, spol. s r.o., Heydukova 152, 386 01 Strakonice 

3. Salvete spol. s r.o., Písecká 506, 386 01 Strakonice  

4. Nohesta s.r.o., Mutěnice 16, 386 01 Strakonice 

5. Stavební společnost HaT, Komenského 373, Strakonice 

II. Souhlasí 

s uveřejněním výzvy na www stránkách základní školy a města Strakonice v souvislosti 

s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: 

„Oprava gymnastického sálu“. 

III. Jmenuje 

členy hodnotící komise ve složení: 

1. p. Milan Jungvirt 

2. Mgr. Václav Vlček 

3. Mgr. Zdeněk Gracík 

4. Bc. Denisa Barvířová 

5. Mgr. Pavla Pojarová 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

1. Mgr. Radek Sosna  

2. Mgr. Zdeněk Kadlec 

3. p. Hana Kuchtová 

4. p. Jana Lešáková 

5. Mgr. Petra Němejcová 

IV. Ukládá 

řediteli základní školy zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 

V. Pověřuje 
ředitele základní školy podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této 

veřejné zakázky. 

 

10. Finanční odbor  

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová. 

 Rozpočtová opatření  č.  26 – 28  

Usnesení č. 3384/2017 (74/10) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

RO  č. 26  ve výši  146 000,- Kč 

Navýšení rozpočtu odboru informatiky a provozu na položce opravy a údržba. Finanční 

prostředky budou použity na dofinancování oprav na rekreační chatě Zátoň. Rozpočtové 

opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši 

nedočerpaných účelových prostředků za rok 2016. 

(v tis. Kč) 

text kryto 
schválený 
rozpočet 

změna 
rozp. 

po 
změně 

skutečnost 
k 24.4. 

předpoklad 
čerpání 

OIP - opravy    1 000,0 146,0 1 146,0 220,6 1 146,0 

    Vratky PO 1 124,0 146,0 1 270,0 2 912,6 2 912,6 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  



32 

 

Výdaje                 100 6171 5171 146,0   

Příjmy   xxxx xxxx 2229 146,0   

RO  č. 27  ve výši  5 217 000,- Kč 

Investiční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Strakonice – Páteřní 

cyklostezka – 1. etapa“. Jde o maximální částku, která může být poskytnuta a představuje 

84,99 % souhrnu celkových uznatelných nákladů na projekt. 

(v tis. Kč) 

text kryto 
upravený 
rozpočet 

změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 24.4. 

předpoklad 
čerpání 

Maj – Strakonice – Páteřní cyklostezka   7 276,0 5 217,0 12 493,0 1 010,7 7 200,0 

    Dotace SFDI 0,0 5 217,0 5 217,0 0,0 5 217,0 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 731 2219 6121 5 217,0 xxxxx  

Příjmy   731 0000 4x13 5 217,0 xxxxx  

RO  č. 28  ve výši  46 926,- Kč 

Podpora na úhradu nákladů spojených s pojištěním lesních porostů od Podpůrného a garančního 

rolnického a lesnického fondu, a.s. O výši podpory budou zvýšeny prostředky na položce 

pojištění majetku a osob. 

 (v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp. změna 
rozp. 

po 
změně 

skutečnost 
k 24.4. 

předpoklad 
čerpání 

Maj - pojištěni   1 700,0 46,9 1 746,9 4,0 1 746,9 

    Podpora-pojiš 0,0 46,9 46,9 0,0 46,9 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 700 6320 5163 46,9   

Příjmy   700 1031 2324 46,9   

 

 Rozpočtové opatření  č.  29,  Darovací smlouva  

Usnesení č. 3385/2017 (74/10a) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

RO  č. 29  ve výši  50 000,- Kč 

Poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Strakonice, Bavorova 30, IČ 65016963   

na podporu služby, která bude zajišťovat dohled a poskytnutí informací obyvatelům a 

návštěvníkům Strakonic v otevřeném kostele sv. Markéty ve Strakonicích. Uvedené činnosti by 

v období červen – září 2017 zajišťovali studenti. Rozpočtové opatření bude kryto použitím 

prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba: výdaje:   600 – 2143 – 5223 

   financování:                                      8115 

II. Souhlasí 

s uzavřením darovací smlouvy mezi dárcem městem Strakonice, se sídlem Velké náměstí 2, 

386 00  Strakonice, IČ: 00251810 a obdarovaným Římskokatolickou farností Strakonice, se 

sídlem Bavorova 30, 386 01  Strakonice, IČ: 65016963 na podporu služby, která bude zajišťovat 

dohled a poskytnutí informací obyvatelům a návštěvníkům Strakonic v otevřeném kostele 

sv. Markéty ve Strakonicích.  

III. Pověřuje 

starostu města podpisem darovací smlouvy v předloženém znění. 
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11. Místostarosta  

 VH spol. Odpady Písek s.r.o. 

Usnesení č. 3386/2017 (74/11) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

předložený program jednání (včetně návrhu usnesení k jednotlivým projednávaným bodům) 

valné hromady společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o., které se uskuteční dne 28. 4. 2017 v 8:45 

hod. v sídle společnosti na adrese Vydlaby 175, 397 01 Písek – Smrkovice. 

 

12. Různé 

Členové RM byli seznámeni s dopisem od: 

Rodiny Pohlodkových - problematika soužití s rodinou Irdzů a rodinou Bledých. 

 

 

 

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                      p. Milan Jungvirt v.r. 

        starosta                                   místostarosta 

 


