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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  90. jednání Rady města Strakonice 
konaného 20. prosince 2017 v malé zasedací místnosti M ěÚ Strakonice 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Přítomni:       6 členů RM 
                       p. Štrébl – místostarosta 

           Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta  
           RM:  p. Christelbauer, p. Zach DiS., pí Vlasáková, Ing. Moučka 

                       Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 
Omluveni:    Mgr. Hrdlička – starosta 
 

1. Majetkový odbor 
� Majetkové záležitosti 

                                                                             Usnesení č. 4306/2017 - č. 4343/2017 
2. Tajemník 

� Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za období II. pololetí 2017 
                                                                                                      Usnesení č. 4344/2017 

� Stanovení odměn členům komisí za rok 2017 
                                                                                                      Usnesení č. 4345/2017 

3. Odbor školství a CR 
� Otavská plavba 

                                                                                                      Usnesení č. 4346/2017 
� Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ Šumavská  

                                                                                                      Usnesení č. 4347/2017 
� Projekt „Historie Prahy z hladiny Vltavy“ 

                                                                                                      Usnesení č. 4348/2017 
� Základní škola F. L. Čelakovského – žádost o souhlas s přijetím finančního daru 

                                                                                                      Usnesení č. 4349/2017 
� Zápisy z jednání komise pro sport 

                                                                                                      Usnesení č. 4350/2017 
� Objednávky odboru školství a cestovního ruchu – říjen – listopad  

                                                                                                      Usnesení č. 4351/2017 
4. Odbor rozvoje 

� Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017 
                                                                                                      Usnesení č. 4352/2017 

� Zápis z 9. jednání komise pro rozvoj osad 
                                                                                                      Usnesení č. 4353/2017 

� Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování změny Územního plánu Strakonice 
                                                                                                      Usnesení č. 4354/2017 

� Projekt „Oprava zvoničky v obci Modlešovice“ – podání žádosti o dotaci 
a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  
                                                                                                      Usnesení č. 4355/2017 

� Změna ve složení Řídícího týmu komunitního plánování sociálních služeb ORP 
Strakonice 
                                                                                                      Usnesení č. 4356/2017 

� Změna ve složení pracovní skupiny pro koordinaci zpracování studie „Regenerace 
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sídliště Šumavská ve Strakonicích“ 
                                                                                                      Usnesení č. 4357/2017 

� Souhlas s realizací  Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II 
                                                                                                      Usnesení č. 4358/2017 

� Projekt „Strakonické vítání“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu 
z prostředků města Strakonice  
                                                                                                      Usnesení č. 4359/2017 

� Přehled podaných žádostí o dotace v roce 2017 – stav k 12. 12. 2017    
                                                                                                      Usnesení č. 4360/2017 

� Projekt „Bezbariérová trasa Domov pro seniory Rybniční - kulturní dům, Strakonice“ 
– podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 

       Usnesení č. 4361/2017 
5. Sociální odbor 

� Zápis z komise pro sociální věci a zdravotnictví 
                                                                                                      Usnesení č. 4362/2017 

� Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou – Venuše Pirková 
                                                                                                      Usnesení č. 4363/2017 

� Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou – Marie Chvalová 
                                                                                                      Usnesení č. 4364/2017 

� Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou – Marie Králová 
                                                                                                      Usnesení č. 4365/2017 

6. MP 
� Schválení zapojení se do dotačních projektů MV pro rok 2018 a rozšíření počtu APK 

pro rok 2018   
                                                                                                      Usnesení č. 4366/2017 

7. Finanční odbor 
� Rozpočtová opatření č. 140 - 142 

                                                                                                      Usnesení č. 4367/2017 
� Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2018 

                                                                                                      Usnesení č. 4368/2017 
� Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací na roky 2019 - 2020 

                                                                                                      Usnesení č. 4369/2017 
� Odpisové plány příspěvkových organizací města  

                                                                                                      Usnesení č. 4370/2017 
� Rozpočtové opatření č. 143                                                           

                                                                                                      Usnesení č. 4371/2017 
8. ZŠ Dukelská 

� Projekt „Nový povrch v tělocvičnách ZŠ Dukelská, Strakonice“ – podání žádosti 
o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 
                                                                                                      Usnesení č. 4372/2017 

9. ŽP 
� Objednávky OŽP za listopad 2017 

                                                                                                      Usnesení č. 4373/2017 
10. MěÚSS 

� Pojistná smlouva 
                                                                                                      Usnesení č. 4374/2017 

� Přijetí daru 
                                                                                                      Usnesení č. 4375/2017 

� Přijetí daru 
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                                                                                                      Usnesení č. 4376/2017 
11. Různé  

                                                                                                      (Bez č. usnesení) 
90. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta Josef Štrébl 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. 
 

V úvodu jednání Rady města proběhla prezentace p. Ondřeje Fibicha týkající se projektu 
s názvem „Středověk hrou“. Následně byl p. Fibich požádán členy RM o předložení 
investičních a provozních nákladů, které jsou potřeba na realizaci výše uvedeného projektu. 
 

1. Majetkový odbor 
� Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šamanková 
1) Žádost spol. HRDLIČKA OILS s.r.o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad 772, 
Strakonice – snížení nájemného z pronajatých nebytových prostorů v objektu Krále 
Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice 
Usnesení č. 4306/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě  č. 07-376 ze dne 30.7.2007 mezi městem Strakonice 
a spol. HRDLIČKA OILS s.r.o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice, jehož 
předmětem bude snížení nájemného z nebytových prostorů v objektu čp. 772 v ul. Krále 
Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích na pozemku p.č. st. 800/2 v k.ú. Strakonice, nájemci spol. 
HRDLIČKA OILS s.r.o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice,  na dobu  1 roku 
(duben  2018 – až březen  2019),  a  sice o 20 % z ročního nájemného, tzn. 159.602,- Kč + 
DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 

2) Pan Vít Křivanec, Nádražní 404, Strakonice IČ 68535856, DIČ CZ7806071680 – 
žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
Usnesení č. 4307/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy číslo 2015-413 ze dne 30.10.2015, uzavřené mezi městem 
Strakonice a panem Vítem Křivancem, Nádražní 404, Strakonice IČ 68535856, DIČ 
CZ7806071680 dohodou, a to ke dni 31. 12. 2017 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné dohody. 
 
3) Paní Zdeňka Zoubková, Nádražní 401, Strakonice IČ 05768683, DIČ CZ8661201780 
– žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 4308/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 619/2 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Nové 
Strakonice, za účelem zřízení tzv. předzahrádky.  
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4) Pan Ladislav Šimeček, Chvaletice 16, Protivín IČ 06273548 – žádost  o ukončení 
nájemní smlouvy dohodou 
Usnesení č. 4309/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy číslo 2017-00442 ze dne 1.9.2017, uzavřené mezi městem 
Strakonice a panem Ladislavem Šimečkem, Chvaletice 16, Protivín, IČ 06273548  dohodou, a 
to ke dni 31. 1. 2018 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné dohody.  
 

5) Výběrové řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice 
pro rok 2018 
Usnesení č. 4310/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele na „Provádění těžby a přibližování dřeva v lesích 
města Strakonice pro rok 2018“. Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou: Milan 
Hradecký, Novosedly 145, 387 16 Volenice, IČ: 60652098, za cenu  „Těžba bez sortimentace 
– výroba dlouhého dříví“: 444.850,- Kč bez DPH, tj. 538.268,50 Kč s DPH, a dále „Těžba 
s kompletní sortimentací“: 81.200,- Kč bez DPH, tj. 98.252 Kč s DPH.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem: Milan Hradecký, Novosedly 145, 387 16 Volenice, IČ: 
60652098, na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice pro rok 2018, za 
cenu „Těžba bez sortimentace – výroba dlouhého dříví“: 444.850,- Kč bez DPH, tj. 
538.268,50 Kč s DPH, a dále „Těžba s kompletní sortimentací“: 81.200,- Kč bez DPH, tj. 
98.252,- Kč s DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 

6) Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice pro rok 
2018 
Usnesení č. 4311/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením uchazeče Ing. Pavel Burda, PhD, z důvodu nesplnění všech požadavků Výzvy 
uchazeče, tj. uchazeč ocenil pouze sadební materiál a neocenil pěstební práce.  
II. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele na „Provádění pěstních prací v lesích města 
Strakonice pro rok 2018“.  
Nejvýhodnější nabídka byla podána touto firmou: Milan Hradecký, Novosedly 145, 387 16 
Volenice, IČ: 60652098, za cenu činnosti provádění pěstebních prací: 858.600,- Kč bez DPH, 
tj.  1.028.090,- Kč vč. DPH. 
III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem: Milan Hradecký, Novosedly 145, 387 16 Volenice, IČ: 
60652098, na provádění pěstebních prací pro rok 2018, za cenu: 858.600,- Kč bez DPH, tj.  
1.028.090,- Kč vč. DPH. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
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7) Přehled objednávek majetkového odboru za listopad 2017 
Usnesení č. 4312/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za listopad 2017 
 

8) Vyhodnocení končících záruk realizovaných staveb města Strakonice zadávaných 
majetkovým odborem za období od 15.11.2017 do 20.12.2017 
Usnesení č. 4313/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený přehled končících záruk realizovaných staveb města Strakonice zadávaných 
majetkovým odborem za období od 15.11.2017 do 20.12.2017 
 

9) Stavba: Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice 
Usnesení č. 4314/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2017 - 00350 na realizaci stavby „Stavební 
úpravy ulice Poděbradova, Strakonice“ uzavřené dne 26.6.2017 mezi městem Strakonice a 
společností ROBSTAV stavby k.s., Na Stínadlech 495, 397 01, IČ: 27430774, přičemž 
předmětem tohoto dodatku bude následující:  
změny ZL 7: SO 101 – Další změny. 
Tyto změny v rámci dodatku č. 4 představují změnu ceny oproti SOD o – 12.500,00 Kč bez 
DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.  
 
10) MŠ U Parku, odloučené pracoviště Lidická  č.p.194, Strakonice – stavební úpravy 
pro zřízení nové třídy pro 28 dětí  
Usnesení č. 4315/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s 
Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci akce: 
„MŠ U Parku, odloučené pracoviště Lidická  č.p.194, Strakonice – stavební úpravy pro 
zřízení  
nové třídy pro 28 dětí “ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
1. PRIMA  a.s. Strakonice, Raisova 1004, IČ 47239743 
2. Aldast spol. s r.o. Heydukova 152, 386 01 Strakonice, IČ 45023140 
3. SALVETE spol. s r.o., Strakonice I, Písecká 506, IČ 45023786 
4. STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o. Strakonice II, Komenského 373, 
    IČ 45023522 
5. VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140, IČ 26101262 
II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek na realizaci stavby „MŠ U Parku, odloučené pracoviště 
Lidická  č.p.194, Strakonice – stavební úpravy pro zřízení nové třídy pro 28 dětí “ s tím, že 
termín ukončení díla je nejpozději do 30.6.2018.                        
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III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „MŠ U Parku, odloučené 
pracoviště Lidická  č.p. 194, Strakonice – stavební úpravy pro zřízení nové třídy pro 28 dětí “ 
IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen: p. Josef Štrébl 
2. člen: Ing. Jana Narovcová 
3. člen: Ing. Oldřich Švehla 
4. člen: p. Jaroslav Houska  
5. člen: pí.  Jana Čechová 
náhradníky členů hodnotící komise ve složení: 
1. náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník: Ing. Tatiana Šamanková 
3. náhradník: Ing. Jan Blahout 
4. náhradník: p. Michal Bezpalec 
5. náhradník: Bc. Miroslava Veselá  

a hodnotící komisi pověřuje provedením otevírání obálek s nabídkami, k posouzení splnění 
podmínek účasti v zadávacím řízení a k hodnocení nabídek. 
Komise může jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny členů nebo jejich 
náhradníků. Ve věcech, o nichž je přípustné hlasovat, rozhoduje komise většinou hlasů 
přítomných členů. 
V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné  
zakázky  
VI. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících                                    
s administrací této veřejné zakázky. 
 
11) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ,,Rekonstrukce chodníku Na Ohradě  u školního 
hřiště ZŠ Dukelská.“ 
Usnesení č. 4316/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce chodníku Na Ohradě u 
školního hřiště ZŠ Dukelská“ se zhotovitelem stavby firmou SWIETELSKY stavební s.r.o.,                                   
Pražská tř. 495/58 České Budějovice, jejímž předmětem je s nový termín dokončení díla, a to 
30.4.2018  
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku k předmětné smlouvě. 
 

12) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
� Paní Patricie Bledá 
� Paní Simona Horváthová 
� Paní Žaneta Grundzová 
� Paní Irena Balogová 
� Paní Denisa Žigová 
� Manželé Karel a Brigita Irdzovi 
� Paní Dagmar Stárková (dříve Říhová) 
� Pan Josef Janeček 
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� Paní Iveta Ferencová 
� Paní Marie Cinová  
� Pan Július Sivák a Marek Miškovčík 
� Paní Zdenka Murgáčová  
� Paní Martina Rovňanková 
� Paní Jaroslava Hrdinová 
� Paní Helena Irdzová  
� Paní Zuzana Hermanová (dříve Martincová), 
�  Paní Jana Kopecká 
� Paní Zdeňka Rybáková 
� Paní Vladimíra Božovská 
� Paní Věnceslava Bledá 
� Paní Nikola Pačajová 
� Paní Beata Grundzová 
� Paní Eva Grundzová 
� Paní Lucie Pohlotková 
� Paní Olga Malíková 
� Paní Naděžda Herbrychová 
� Paní Gabriela Mrázová 
� Manželé Petr a Jindřiška Kůsovi 
� Paní Hana Hampergrová 
� Pan Jaroslav Pohlodko  
� Manželé Václav a Izabela Grundzovi 
� Paní Jana Hrabáková 
� Pan Michal Sivák 

Usnesení č. 4317/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. 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 prosinec do 
25.12.2017. V případě, že Patricie Bledá  neuhradí  nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2017, 
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc. 
II. 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 
prosinec do 25.12.2017. V případě, že Simona Horváthová neuhradí nájemné za měsíc 
prosinec do 25.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč. 
III. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na 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 
prosinec do 25.12.2017. V případě, že Žaneta Grundzová neuhradí nájemné za měsíc prosinec 
do 25.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.883,- Kč. 
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IV. 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 
prosinec do 25.12.2017. V případě, že Irena Balogová, neuhradí nájemné za měsíc prosinec 
do 25.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.187,- Kč/měsíc. 
V. 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 
prosinec do 25.12.2017. V případě, že Denisa Žigová, neuhradí nájemné za měsíc prosinec  
do 25.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc. 
VI. 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 prosinec do 25.12.2017. V případě, že manž. Irdzovi, neuhradí nájemné za měsíc 
prosinec do 25.12.2017, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc. 
VII. 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 Stárkovou (dříve Říhovou), přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2017. V případě, že Dagmar Stárková (dříve Říhová), 
neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 3.813,- Kč/měsíc (dotace)/měsíc. 
VIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 018 o velikosti 
3+1 a výměře 78,70 m2 pro pana Josefa Janečka, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za  měsíc 
prosinec do 25.12.2017. V případě, že pan Josef Janeček, neuhradí nájemné za měsíc prosinec 
do 25.12.2017, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.497,- Kč/měsíc. 
IX. 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 
prosinec do 25.12.2017. V případě, že paní Iveta Ferencová, neuhradí nájemné za měsíc 
prosinec do 25.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.504,- Kč/měsíc. 
X. 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 prosinec do 
25.12.2017. V případě, že Marie Cinová, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2017, 
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
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Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 2.246,- Kč/měsíc (přechod nájmu) 
XI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A13, o velikosti 
2+1 a výměře 62,90 m2 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 a splátky dluhu za měsíc prosinec do 25.12.2017. 
V případě, že pan Július Sivák a pan Marek Miškovčík, neuhradí nájemné a splátku dluhu za 
měsíc prosinec do 25.12.2017, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.848,- Kč/měsíc (dotace). 
XII. 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 
prosinec   do 25.12.2017. V případě, že Zdeňka Murgáčová, neuhradí nájemné za měsíc 
prosinec do 25.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc. 
XIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A39, o velikosti 
2+1 a výměře 57,44 m2, s paní Martinou Rovňankovou, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
prosinec do 25.12.2017. V případě, že Martina Rovňanková, neuhradí nájemné za měsíc 
prosinec  do 25.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.746,- Kč/měsíc (dotace). 
XIV. 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 za měsíc prosinec                    
do 25.12.2017. V případě, že Jaroslava Hrdinová, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 
25.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.014,- Kč/měsíc. 
XV. 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 
prosinec do 25.12.2017. V případě, že paní Helena Irdzová, neuhradí nájemné za měsíc 
prosinec do 25.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc. 
XVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 013, o velikosti 
1+1 a výměře 53,57 m2 s paní Zuzanou Hermanovou (dříve Martincovou), přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc prosinec do 31.12.2017. V případě, že Zuzana Hermanová (dříve 
Martincová), neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 31.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena. Nájemné 2.864,- Kč/měsíc (dotace). 
XVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 025, o velikosti 
3+kk a výměře 58,30 m2 s paní Janou Kopeckou (dříve Kolorosovou), přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného 
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za měsíc prosinec do 31.12.2017. V případě, že Jana Kopecká, neuhradí nájemné za měsíc 
prosinec do 31.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.532,- Kč/měsíc (dotace). 
XVIII. 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 
prosinec do 25.12.2017. V případě, že paní Zdeňka Rybáková, neuhradí nájemné za měsíc 
prosinec do 25.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc. 
XIX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání b.j. č. 016, o velikosti 1+1 a 
výměře 52,78 m2, s paní Vladimírou Božovskou, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení smlouvy o nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 
měsíc prosinec do 25.12.2017. V případě, že paní Božovská, neuhradí nájemné za měsíc 
prosinec do 25.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.036,- Kč/měsíc. 
XX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 004, o velikosti 1+0 a 
výměře 43,40 m2 s paní Věnceslavou Bledou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu  o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 
25.12.2017. V případě, že Věnceslava Bledá, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 
25.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 2.604,- Kč/měsíc. 
XXI. 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 1 měsíc.  Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
prosinec do 25.12.2017. V případě, že paní Nikola Pačajová, neuhradí nájemné za měsíc 
prosinec  do 25.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 2.706,- Kč/měsíc. 
XXII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002, o velikosti 
2+1 a výměře 89,70 m2 s paní Beatou Grundzovou, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu   o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením splátky dluhu a 
nájemného za měsíc prosinec  do 25.12.2017. V případě, že paní Beata Grundzová, neuhradí 
nájemné a splátku dluhu za měsíc prosinec do 25.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 5.382,- Kč/měsíc. 
XXIII. 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 
prosinec do 25.12.2017. V případě, že Eva Grundzová, neuhradí nájemné za měsíc prosinec 
do 25.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc. 
XXIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 
2+1 a výměře 65,90 m2 s paní Lucií Pohlotkovou, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 
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měsíc prosinec do 25.12.2017. V případě, že paní Lucie Pohlotková, neuhradí nájemné za 
měsíc prosinec do 25.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.954,- Kč/měsíc. 
XXV. Souhlasí  
uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  A44, o velikosti 1+1 a 
výměře 43,89 m2 pro paní Olgu Malíkovou (dříve Horváthovou), přičemž předmětem dodatku 
bude prodloužení nájmu bytu o dalších ½ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 
měsíc prosinec do 25.12.2017. V případě, že paní Olga Malíková, neuhradí nájemné za měsíc 
prosinec do 25.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.067,- Kč/měsíc (dotace). 
XXVI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008, o velikosti 
2+1 a výměře 57,16 m2  s paní Naděždou Herbrychovou, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31.7.2018.  Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
prosinec do 25.12.2017. V případě, že paní Naděžda Herbrychová, neuhradí nájemné za měsíc 
prosinec do 25.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 2.604,- Kč/měsíc (dotace). 
XXVII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 021, o velikosti 
2+1 a výměře 55,74 m2 s paní Gabrielou Mrázovou, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu o ½ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
prosinec do 25.12.2017. V případě, že paní Gabriela Mrázová, neuhradí nájemné za měsíc 
prosinec do 25.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.258,- Kč/měsíc. 
XXVIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001, o velikosti 
3+1 a výměře 74,60 m2 s manž. Petrem a Jidřiškou Kůsovými, přičemž předmětem dodatku 
bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 
měsíc prosinec do 25.12.2017. V případě, že manž. Kůsovi, neuhradí nájemné za měsíc 
prosinec do 25.12.2017, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.476,- Kč/měsíc. 
XXIX. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 o velikosti 1+1 a 
výměře 56,20 m2 s paní Hanou Hampergrovou, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
prosinec do 25.12.2017. V případě, že paní Hana Hampergrová neuhradí nájemné za měsíc 
prosinec do 25.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc. 
XXX. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 013 o velikosti 1+1 a 
výměře 56,20 m2 s panem Jaroslavem Pohlodkem, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 
měsíc prosinec do 25.12.2017. V případě, že pan Jaroslav Pohlodko neuhradí nájemné za 
měsíc prosinec do 25.12.2017, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc. 
XXXI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003, o velikosti 
2+kk a výměře 59,83 m2 s manž. Václavem a Izabelou Grundzovými, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením 
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nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2017. V případě, že manželé Grundzovi, neuhradí 
nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2017, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 3.420,- Kč/měsíc (dotace). 
XXXII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 024, o velikosti 
1+1 a výměře 63,91 m2 s paní Janou Hrabákovou, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 
měsíc prosinec do 31.12.2017. V případě, že paní Jana Hrabáková, neuhradí nájemné za 
měsíc prosinec do 31.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.388,- Kč/měsíc (dotace). 
XXXIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 025, o velikosti 
4+1 a výměře 83,43 m2  s panem Michalem Sivákem, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce.  Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 
měsíc prosinec do 25.12.2017. V případě, že pan Michal Sivák, neuhradí nájemné za měsíc 
prosinec do 25.12.2017, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 4.670,- Kč/měsíc (dotace). 
XXXIV. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětných dodatků.  
 

13) Vodovod  Hajská 
Usnesení č. 4318/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o stavu přípravy realizace stavby: „Vodovod Hajská“ včetně etapizace. 
 

14) Přehled končících záruk překopů komunikací v období od 19.12.2017 do 3.7.2018  
Usnesení č. 4319/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený Přehled končících záruk překopů komunikací v období od 19.12.2017 do 
3.7.2018.  
 

15) Výpůjčka nebytových prostorů v objektu Husova 380, Strakonice 
Usnesení č. 4320/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o  výpůjčce mezi městem Strakonice a skupinou „Neutrální zóna“ –
Strakonice, fungující v rámci společenství Anonymních alkoholiků v ČR, jejímž předmětem 
bude výpůjčka místnosti o výměře 18,29 m2 v 1. poschodí budovy Husova 380 ve 
Strakonicích, na pozemku p.č. st. 510 v k.ú. Strakonice, vypůjčitel bude prostory využívat k 
pořádání pravidelných setkání s cílem pomáhat lidem k uzdravení z alkoholismu, v době 
uzavření smlouvy se  bude jednat o setkání 1x týdně vždy ve čtvrtek od 18.00 do 20.00 hod., 
smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, vypůjčitel 
nebude hradit energie vzhledem k tomu, že vypůjčený prostor je součástí zamýšleného skladu 
knih Šmidingerovy knihovny.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
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16) Informace o vyřazení odcizeného majetku – MěKS Strakonice 
Usnesení č. 4321/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci, týkající se vyřazení níže uvedeného majetku z org. Městské kulturní středisko 
Strakonice, který byl odcizen: 
 - vrtací kladivo – poř. cena 4.416,49 Kč, r. poř. 2010 
- vrchní fréza – poř. cena 5.583,11 Kč, r.poř. 2010 
- úhlová bruska – poř. cena 3.166,54 Kč, r. poř. 2012 
II. Bere na vědomí 
doporučení Škodní komise org. MěKS Strakonice, nepožadovat náhradu škody vzniklé 
odcizením výše uvedeného majetku.   
 

17) Seznam uchazečů o přidělení bytové jednotky, u kterých bylo provedeno šetření 
Usnesení č. 4322/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o provedeném šetření u žadatelů o nájem bytu. 
 

18) Paní Jolana Lukešová– stížnost na rodinu Přechovu 
Usnesení č. 4323/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
opětovnou stížnost paní Jolany Lukešové, na jednání a chování rodiny Přechových s tím, že 
záležitost je řešena odborem vnitřních věcí – přestupkové řízení. 
 
19) Výsledky laboratorních zkoušek studené a teplé vody v bytovém domě č.p. 1391, ul. 
Leknínová 
Usnesení č. 4324/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci týkající se výsledků laboratorních zkoušek teplé i studené vody odebrané v bytovém 
domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice. 
II. Souhlasí 
s účinností od 1.1.2018 se zrušením 50 ti % slevy na dodávku teplé vody u nájemců bytového 
domu č. p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice. 
 

20) Ukončení smlouvy o nájmu bytu – nájemce paní Anna Spanyo,  
Usnesení č. 4325/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
ukončení smlouvy o nájmu bytu – nájemce paní Anna Spanyo. s tím, že  v současné době ze 
strany TS Strakonice, s.r.o. probíhá jednání s manželem paní Spanyo, panem Robertem Spanyo, 
ohledně úhrady dluhu, případně výpovědi z nájmu.  
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21) Paní Ema Bischofová– žádost o přihlášení syna a vnučky do bytu 
Usnesení č. 4326/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na užívání b.j. 008 v domě  č.p. 206, ul. 
Stavbařů, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2, přičemž předmětem dodatku bude 
souhlas s přihlášením dalších osob do bytu. Jedná se o pana Martina Bischofa a dcery pana 
Bischofa, Kristýny Bischofové.  
Podmínkou pro uzavření tohoto dodatku je předchozí splacení celé výše dluhu ve výši 5.151,- 
Kč, který má dlužník pan Martin Bischof vůči pronajímateli z titulu neuhrazené pokuty na 
dopravě a siln. hospodářství (dlužná částka činí 3.000,- Kč) a neuhrazeného poplatku za svoz 
komunálního odpadu (dlužná částka činí 2.151,- Kč).  
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětného dodatku.  
 

22) Městský ústav sociálních služeb Strakonice – pracovní doporučení k žádosti o byt 
Bc. Ludmily Škrdlové, Dis. 
Usnesení č. 4327/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
pracovní doporučení ředitelky MěÚSS Strakonice, Mgr. Dagmar Prokopiusové, k žádosti o 
nájem bytu pracovnice MěÚSS Strakonice, Bc. Ludmily Škrdlové, DiS. 
 
23) Paní Karla Nováková– žádost o přestavbu WC a koupelny 
Usnesení č. 4328/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se stavebními úpravami v bytě č. A14, jehož jsou nájemci Stanislav a Karla Novákovi, 
týkajícími se vybourání příčky mezi WC a koupelnou  a výměny vany za sprchový kout 
z důvodu, že se jedná o byt postavený za použití prostředků státní dotace.  
 

24) Paní Božena Mikschiková– žádost o proplacení nového domácího telefonu 
Usnesení č. 4329/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z důvodů zvláštního zřetele hodných s uhrazením částky ve výši 600,- Kč za výměnu 
domácího telefonu v bytě č. 007, nájemce paní Božena Mikschiková. 
 

25) Paní Lucie Pačajová– žádost o přidělení nebytových prostor  
Usnesení č. 4330/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s přidělením nebytových prostor (prádelny + sušárny) paní Lucii Pačajové, z důvodu zachování 
těchto prostor pro stávající nájemce, kteří tyto prostory využívají. 
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26) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 014, Strakonice  
Usnesení č. 4331/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením  Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 014 Strakonice, o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2, s paní Denisou Žigovou.  
 

27) Uvolněná b.j. 1+0, č.b. 003, Strakonice  
Usnesení č. 4332/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením  Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 003 o velikosti 1+0 a výměře 37,10 m2, 
s paní Blankou Šmajclovou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s možností 
prodloužení vždy o další 3 měsíce formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících 
z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny 
vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno 
ve výši 1.883,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 

28) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 018, Strakonice  
Usnesení č. 4333/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením  Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 018 o velikosti 1+1 a výměře 37,10 m2, 
s paní Marií Šestákovou. 
 

29) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. A23, Strakonice  
Usnesení č. 4334/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost pana Julia Siváka, týkající se přidělení bytové jednotky č. A23  
II. Souhlasí 
s uzavřením  Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. A23 o velikosti 1+1 a výměře 44,78 m2, 
s manž. Miloslavou a Václavem Švehlovými. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 
měsíců s možností prodloužení vždy o dalších 6 měsíců formou dodatku k NS, při plnění 
podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená 
s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro 
tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.140,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána 
inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, která činí 6.420,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy 
na účet vedený městem Strakonice, č. 111471921/0300, v.s. 0080562308, spravovaný TS 
Strakonice, s.r.o. 
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
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30) Uvolněná b.j. 1+0, č.b. 021, Strakonice II 
Usnesení č. 4335/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souladu s Pravidly pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města Strakonice, 
s vyřazením žádosti o nájem bytu – žadatel paní Jaroslava Procházková, z evidence žadatelů o 
byt. 
II. Souhlasí 
 v souladu s Pravidly pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města Strakonice, 
s vyřazením žádosti o nájem bytu – žadatel paní Petronila Hrdličková z evidence žadatelů o 
byt. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 021, o velikosti 1+0 a 
výměře 49,12 m2, s paní Miroslavou Fillovou, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou ½ roku s možností prodloužení o další ½ rok formou dodatku k NS, při plnění 
podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená 
s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro 
tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.437,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána 
inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, která činí 7.311,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy 
na účet vedený městem Strakonice, č. 111471921/0300, v.s. 0020602105, spravovaný TS 
Strakonice, s.r.o. 
IV. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 

31) Uvolněná bytová jednotka 2+kk, č.b. 015, v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice 
RM po projednání vyřadila výše uvedený bod z programu jednání. 
 

32) Paní Jana Všiváková,– prodloužení smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 4336/2017 (90/1) 
RM po projednání  
I. 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, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením části nájemného ve 
výši 808,- Kč za měsíc listopad a nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2017. V případě, že 
Jana Všiváková, neuhradí část nájemného za měsíc listopad a nájemné za měsíc prosinec do 
25.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.041,- Kč/měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 

33) Paní Jarmila Brdičková,– prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 4337/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 o velikosti 
1+1 a výměře 60,50 m2, s paní Jarmilou Brdičkovou, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu o další  1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením části nájemného ve 
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výši 2.339,- Kč za měsíc listopad a nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2017. V případě, 
že paní Jarmila Brdičková, neuhradí část nájemného za měsíc listopad a nájemné za měsíc 
prosinec do 25.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.486,- Kč/měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
34) Paní Věra Hrehová, – prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 4338/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006 o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 s paní Věrou Hrehovou, týkajícím se prodloužení nájmu bytu o 1 
měsíc.  
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice, s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni 
ukončení nájmu dobrovolně vyklizen. 
 

35) Paní Věra Landsingerová,– prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 4339/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 005, 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 části nájemného ve výši 
1.000,- Kč za měsíc listopad a nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2017. V případě, že 
Věra Landsingerová, neuhradí část nájemného za měsíc listopad a nájemné za měsíc prosinec 
do 25.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace)/měsíc. 
II.Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 

36) Paní Lenka Svobodová,– prodloužení smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 4340/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002, 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 
prosinec a uhrazením nájemného za měsíc listopad a prosinec do 31.12.2017. V případě, že 
Lenka Svobodová, neuhradí splátku dluhu za měsíc prosinec a nájemné za měsíc listopad a 
prosinec do 31.12.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.918,- Kč/měsíc (dotace). 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
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37) Pan Ing. František Gabaj, – žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 4341/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Trvá 
na ukončení nájemního poměru dle Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 022 
o velikosti 3+1 a výměře 82,70 m2, s panem Ing. Františkem Gabajem, ke dni 31. 1. 2018, jak 
bylo sjednáno v dodatku k této smlouvě o nájmu bytu. 
 

37) Bezbariérové stavební úpravy na chodnících  
Usnesení č. 4342/2017 (90/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o bezbariérových stavebních úpravách chodníků  ve Strakonicích. 
 

1) Petice občanů bydlících na ubytovně v objektu Bažantnice  
Usnesení č. 4343/2017 (90/1a) 
RM  po projednání 
I. Bere na vědomí  
dopis pana Jana Berana, v němž uvádí, že nemá zájem  o prodloužení nájemní smlouvy č. 
2016-00522 uzavřené s  městem Strakonice dne 3.10.2016, na pronájem „areálu Bažantnice“ 
v k.ú. Nové Strakonice. 
 

2) Nabídka  pana Jana Berana, Strakonice na odprodej majetku městu Strakonice 
RM  po projednání odkládá výše uvedený bod 
 
Přišel Ing. Moučka  
 

2. Tajemník 
� Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za období II. pololetí 2017 

Usnesení č. 4344/2017 (90/2) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, za úspěšné splnění 
mimořádných úkolů v období 2. pololetí roku 2017 poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených městem Strakonice ve výši uvedené v materiálu, který je v písemné 
podobě uložen na úseku personalistiky a mezd MěÚ Strakonice. 
 

� Stanovení odměn členům komisí za rok 2017 
Usnesení č. 4345/2017 (90/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s  vyplacením 
odměn členům komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, ve výši 250 Kč za 
každou účast na jednání komise v roce 2017. 
 
3. Odbor školství a CR 

� Otavská plavba 
Usnesení č. 4346/2017 (90/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z jednání projektu Otavská plavba dne 24. 11. 2017.  
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II. Souhlasí 
s ukončením účinnosti smlouvy o zprovoznění a provozu dynamické internetové aplikace č. 
024/03/DYN mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČO: 00251810 a 
Mgr. Pavlem Hladkým – ŠumavaNet.cz, Mánesova 805, 339 01 Klatovy, IČO: 69433062 ke 
dni 31. 12. 2017, výpovědí.  
 

� Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ Šumavská  
Usnesení č. 4347/2017 (90/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2017/2018 v MŠ 
Šumavská v 1. třídě, ve 3. třídě a ve 4. třídě na 28 dětí a ve 2. třídě na 27 dětí za předpokladu, 
že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 

� Projekt „Historie Prahy z hladiny Vltavy“ 
Usnesení č. 4348/2017 (90/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
projekt „Historie Prahy z hladiny Vltavy“ pro 80 žáků čtvrtých a pátých tříd ZŠ zřizovaných 
městem Strakonice v celkové maximální částce 47.000 Kč včetně DPH, který bude realizován 
ve druhém pololetí školního roku 2017/2018. Bude kryto rozpočtovým opatřením, které bude  
předloženo ke schválení RM v březnu roku 2018. 
 

� Základní škola F. L. Čelakovského – žádost o souhlas s přijetím finan čního daru 
Usnesení č. 4349/2017 (90/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím finančního daru ve výši 1.170 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 
152/4, Praha 4, který bude použit na uhrazení navýšeného stravného ve školní jídelně při ZŠ    
F. L. Čelakovského pro 5 žáků v rámci charitativního projektu Obědy pro děti, a to v období od 
02.01.2018 do 29.06.2018.  
 

� Zápisy z jednání komise pro sport 
Usnesení č. 4350/2017 (90/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 22. a 23. jednání komise pro sport ze dne 1. a 15. 11. 2017. 
 

� Objednávky odboru školství a cestovního ruchu – říjen – listopad  
Usnesení č. 4351/2017 (90/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Přehled objednávek vystavených odborem školství a cestovního ruchu za období  
1. 10.-30. 11. 2017. 
 
4. Odbor rozvoje 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Mgr. Novotný 
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� Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017 
Usnesení č. 4352/2017 (90/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017 
 

� Zápis z 9. jednání komise pro rozvoj osad 
Usnesení č. 4353/2017 (90/4) 
Rada města po projednání 
I. bere na vědomí 
zápis z 9. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 23. 11. 2017 
II. odvolává 
Ing. Rudolfa Cihláře člena komise pro rozvoj osad 
III. jmenuje 
p. Karla Vlase členem komise pro rozvoj osad 
IV. ukládá 
odboru majetkovému zajistit zřízení nového odběrného místa el. energie na hřišti 
v Modlešovicích 
V. ukládá 
odboru rozvoje, architektovi města, zpracovat studii dřevěné pergoly na hřiště v Modlešovicích 
a následně projednat se zástupci osadního výboru Modlešovice 
VI. ukládá 
odboru majetkovému postupnou realizaci nového asfaltového povrchu v osadě Střela 
VII. ukládá 
odboru majetkovému prověřit možnosti odkoupení nemovitosti na pozemku p.č.st. 15 v k.ú. 
Střela (čp. 26) za účelem vytvoření veřejného prostranství a následně předložit informaci na 
jednání Rady města Strakonice 
VIII. ukládá 
odboru dopravy prověřit možnosti umístění zrcadla/zrcadel u čp. 2 na Střele 
IX. ukládá 
odboru rozvoje zajistit umístění lavičky a drobného herního prvku u kapličky v Hajské 
X. ukládá 
odboru dopravy prověřit možnosti umístění patníků podél komunikace Strakonice – Hajská 
XI. ukládá 
odboru majetkovému zajistit zřízení nového odběrného místa el. energie na hřišti ve Starém 
Dražejově 
XII. ukládá 
odboru majetkovému zajistit opravu hřiště u Myslivny v Novém Dražejově 
 

� Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování změny Územního plánu Strakonice 
Usnesení č. 4354/2017 (90/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. Sml. 2016 – 00176 na zpracování změny 
Územního plánu Strakonice s Ing. arch. Štěpánkou Ťukalovou, Boleslavova 30, České 
Budějovice, IČ 157 72 608, předmětem dodatku je zpracování úpravy návrhu změny Územního 
plánu Strakonice na základě usnesení ZM č.656/ZM/2017 – rozhodnutí o námitkách k návrhu 
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změny č. 3 Územního plánu Strakonice, cena je 80 000 Kč bez DPH, termín odevzdání 
upraveného návrhu je 28. 2. 2018 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 
 

� Projekt „Oprava zvoni čky v obci Modlešovice“ – podání žádosti o dotaci 
a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

Usnesení č. 4355/2017 (90/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Kulturní dědictví“ na 
projekt: „Oprava zvoničky v obci Modlešovice“.  
II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2017 na spolufinancování 
projektu „Oprava zvoničky v obci Modlešovice“.  
 

� Změna ve složení Řídícího týmu komunitního plánování sociálních služeb ORP 
Strakonice 

Usnesení č. 4356/2017 (90/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zastupováním města Strakonice panem Josefem Štréblem, místostarostou města, v Řídícím 
týmu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Strakonice 
 

� Změna ve složení pracovní skupiny pro koordinaci zpracování studie „Regenerace 
sídliště Šumavská ve Strakonicích“ 

Usnesení č. 4357/2017 (90/4) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
p. Josefa Štrébla - místostarostu, členem pracovní skupiny pro koordinaci zpracování studie 
„Regenerace sídliště Šumavská ve Strakonicích“ na místo p. Milana Jungvirta 
 

� Souhlas s realizací  Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II 
Usnesení č. 4358/2017 (90/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s realizací projektu  Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro územní obvod ORP 
Strakonice prostřednictvím MAS Strakonicko, z.s., Palackého náměstí 1090, 386 01 
Strakonice, IČ: 266 60 121, v rámci výzvy č. 02_17_047 OP VVV 
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem dokumentů v souvislosti s žádostí 
o financování realizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II prostřednictvím MAS 
Strakonicko, z.s. 
 

� Projekt „Strakonické vítání“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování 
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projektu z prostředků města Strakonice  
Usnesení č. 4359/2017 (90/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora kultury“ na 
projekt: „Strakonické vítání“  
II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2018 na spolufinancování 
projektu „Strakonické vítání“   
 

� Přehled podaných žádostí o dotace v roce 2017 – stav k 12. 12. 2017    
Usnesení č. 4360/2017 (90/4) 
Rada města po projednání 
I.Bere na vědomí 
Přehled podaných žádostí o dotace v roce 2017 – stav k 12. 12. 2017    
 

� Projekt „Bezbariérová trasa Domov pro seniory Rybniční - kulturní d ům, 
Strakonice“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků 
města Strakonice 

Usnesení č. 4361/2017 (90/4a) 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu SFDI – opatření na zvýšení bezpečnosti 
dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace na projekt „Bezbariérová trasa Domov pro seniory Rybniční - kulturní dům, 
Strakonice“. 
II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2018 na spolufinancování 
projektu „Bezbariérová trasa Domov pro seniory Rybniční - kulturní dům, Strakonice“. 
 
5. Sociální odbor 

� Zápis z komise pro sociální věci a zdravotnictví 
Usnesení č. 4362/2017 (90/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 5. jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví, ze dne 4.12.2017  
 

� Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou – Venuše Pirková 
Usnesení č. 4363/2017 (90/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přidělením bytové jednotky č. B14 o velikosti 1+0 a výměře 38,77 m2 paní Venuši Pirkové, 
přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického 
prodloužení vždy o další rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční 
nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno dle usnesení RM č. 658/2011 ze dne 22.6.2011, 
tj. ve výši 50,-Kč/m2, kdy pro výpočet nájemného je stanovena započitatelná plocha o výměře 
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29,67 m2, přičemž k částce bude přičteno 275,89 Kč (zařizovací předměty), tudíž měsíční 
nájemné pro bytovou jednotku č. B14 činí 1.759,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

� Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou – Marie Chvalová 
Usnesení č. 4364/2017 (90/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přidělením bytové jednotky č. B38 o velikosti 1+0 a výměře 32,94 m2 paní Marii Chvalové, 
přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností 
automatického prodloužení vždy o další rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. 
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno dle usnesení RM č. 658/2011 ze dne 
22.6.2011, tj. ve výši 50,-Kč/m2, kdy pro výpočet nájemného je stanovena započitatelná 
plocha o výměře 31,14 m2, přičemž k částce bude přičteno 275,89 Kč (zařizovací předměty), 
tudíž měsíční nájemné pro bytovou jednotku č. B38 činí 1.832,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

� Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou – Marie Králová 
Usnesení č. 4365/2017 (90/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přidělením bytové jednotky č. A43 o velikosti 1+0 a výměře 38,93 m2 paní Marii Králové, 
přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností 
automatického prodloužení vždy o další rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. 
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno dle usnesení RM č. 658/2011 ze dne 
22.6.2011, tj. ve výši 50,-Kč/m2, kdy pro výpočet nájemného je stanovena započitatelná 
plocha o výměře 37,25 m2, přičemž k částce bude přičteno 293,53 Kč (zařizovací předměty), 
tudíž měsíční nájemné pro bytovou jednotku č. A43 činí 2.156,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
6. MP 

� Schválení zapojení se do dotačních projektů MV pro rok 2018 a rozšíření počtu 
APK pro rok 2018   

Usnesení č. 4366/2017 (90/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
Po vyhlášení dotačních projektů MV pro rok 2018 se zapojením se do projektu „Asistent 
prevence kriminality“ a do projektu „Rozšíření MKDS Strakonice“.      
II. Souhlasí 
S rozšířením počtu pracovníků APK o 2 zaměstnance, jejichž mzdu bude hradit úřad práce. 
Ostatní náklady s tímto spojené budou hrazeny z rozpočtu města. 
III. Ukládá 
Městské policii Strakonice a odboru rozvoje MÚ Strakonice činit veškeré úkony související 
s realizací projektů „Asistent prevence kriminality“ a „Rozšíření MKDS Strakonice“.  
 
7. Finanční odbor 
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� Rozpočtová opatření č. 140 - 142 
Usnesení č. 4367/2017 (90/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 140  ve výši  159.200 Kč 
Navýšení příspěvku na provoz Základní škole Krále Jiřího z Poděbrad na likvidaci pojistné 
události, kdy v květnu r. 2017 došlo v důsledku přívalového deště k zaplavení skladu potravin 
a následně k jejich kontaminaci. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z pojistného plnění. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 12.12. 

předpoklad 
čerpání 

ZŠ Krále J. z Poděbrad - provoz   3.680,0 159,2 3.839,2 3.680,0 3.839,2 

    Pojistná plnění 341,4 159,2 500,6 1.433,2 1.433,2 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

Výdaje                 1322                        3113 5331 159,2   

Příjmy    3699 2322 159,2   

RO  č. 141  ve výši  295.422 Kč 
Finanční prostředky ze státního rozpočtu na zpracování lesních hospodářských osnov, 
zřizovací obvod Strakonice – jihozápad. 
Rozpočtová skladba: příjmy  404 – 0000 – 4216 – ÚZ  29 516 
   výdaje  404 – 1036 – 6119 – ÚZ  29 516 
RO  č. 142    
Úprava přijatých účelových dotací a jejich použití v souladu  se  Zákonem  č. 250/2000 Sb,             
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 16, odst. 4, (rozpočtová opatření se 
uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu). K úpravě 
dotací dochází dle změny Rozhodnutí příslušného orgánu nebo skutečné výše uznatelných 
výdajů na projekty. 
- 6.048,03 Kč – snížení dotace ze SR na úhradu úroků z úvěru na akci „ÚV Hajská – 
rekonstrukce a modernizace“ (schválený rozpočet činí 111.000 Kč, skutečnost 104.951,97 Kč,  
o uvedenou částku budou sníženy výdaje na úhradu úroků) 
- 36.158 Kč – snížení dotace z Jihočeského kraje na projekt „Výstavba světelného 
signalizačního zařízení a osvětlení přechodu Strakonice“  (schválený rozpočet 188.306 Kč, 
skutečnost 152.148 Kč, o uvedenou částku budou sníženy výdaje na projekt) 
-  926 Kč – snížení dotace ze SR na projekt „Pořízení dýchacích kompletů pro JPO III/2“ 
(schválený rozpočet činí 146.000  Kč, skutečnost 145.074 Kč, o uvedenou částku budou 
sníženy výdaje na projekt) 
 

� Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2018 
Usnesení č. 4368/2017 (90/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
rozpočty příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Strakonice, na rok 2018 
v předloženém znění: 

- MŠ U Parku, Plánkova 353, Strakonice 
- MŠ Čtyřlístek, Holečkova 410, Strakonice 
- MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892, Strakonice 
- MŠ Strakonice, Šumavská 264, Strakonice 
- MŠ Strakonice, Lidická 625, Strakonice 
- ZŠ Strakonice, Dukelská 166, Strakonice 
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- ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice 
- ZŠ FLČ, Jezerní 1280, Strakonice 
- ZŠ Povážská, Nad Školou 560, Strakonice 
- Městské kulturní středisko, Mírová 831, Strakonice 
- Městský ústav sociálních služeb, Jezerní 1281, Strakonice 
- Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení, Na Křemelce 512, Strakonice 
- Šmidingerova knihovna, Zámek 1, Strakonice 

 
� Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací na roky 2019 - 2020 

Usnesení č. 4369/2017 (90/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město 
Strakonice, na období let 2019 – 2020 v předloženém znění. 
 

� Odpisové plány příspěvkových organizací města  
Usnesení č. 4370/2017 (90/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
odpisové plány na r. 2017 podle návrhu těchto příspěvkových organizací: 

- MŠ Strakonice, Lidická 625, Strakonice 
- ZŠ Strakonice, Dukelská 166, Strakonice 
- ZŠ FLČ, Jezerní 1280, Strakonice 
- Městské kulturní středisko, Mírová 831, Strakonice 
- Městský ústav sociálních služeb, Jezerní 1281, Strakonice 
- Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení, Na Křemelce 512, Strakonice 

 

� Rozpočtové opatření č. 143 
Usnesení č. 4371/2017 (90/7a) 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 143  ve výši  225.979 Kč 
Finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborného lesního 
hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období III. 
čtvrtletí roku 2017. 

Rozpočtová skladba: příjmy:  404 – 0000 – 4116 – ÚZ 29 008 
   výdaje:  404 – 1036 – 5169 – ÚZ 29 008 
 

8. ZŠ Dukelská 
� Projekt „Nový povrch v t ělocvičnách ZŠ Dukelská, Strakonice“ – podání žádosti 

o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 
Usnesení č. 4372/2017 (90/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Nový povrch v tělocvičnách ZŠ Dukelská, 
Strakonice“, do Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2018, 
Opatření č. 1, Rekonstrukce a opravy sportovišť. 
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II. Souhlasí  
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2018 na spolufinancování 
projektu „Nový povrch v tělocvičnách ZŠ Dukelská, Strakonice“. 
 

9. ŽP 
� Objednávky OŽP za listopad 2017 

Usnesení č. 4373/2017 (90/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Seznam objednávek odboru životního prostředí za listopad 2017. 
 

10. MěÚSS 
� Pojistná smlouva 

Usnesení č. 4374/2017 (90/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
uzavření smlouvy o zajištění právní ochrany mezi MěÚSS Strakonice a společností D.A.S. 
Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR. 
 

� Přijetí daru 
Usnesení č. 4375/2017 (90/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s přijetím daru dle § 27, odst. 7, písm. b), dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

� pro zdravotní potřeby uživatelů Domova pro seniory, Lidická 189, 386 01  Strakonice 
k uplatnění v Lékárně Nemocnice Strakonice, a. s., Radomyšlská 336, 386 01  Strakonice 

              od firmy ČZ, a. s. 
se sídlem Sluneční náměstí čp. 2540/5, 158 00  Praha 5 
IČO: 25181432, DIČ: CZ25181432 
věcný dar v celkové hodnotě 70 000 Kč, a to 140 ks poukázek à 500 Kč/ks  

II. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvu a zavést dar do účetnictví organizace. 
 

� Přijetí daru 
Usnesení č. 4376/2017 (90/10a) 
I. Souhlasí 
s přijetím daru dle § 27, odst. 7, písm. b), dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

�  pro potřeby Domova pro seniory, Lidická 189, 386 01  Strakonice  
od firmy Perfect Distribution a. s. 
se sídlem U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov  
IČ: 47675934, DIČ: CZ699000899  
věcný dar v celkové hodnotě 16 000 Kč, a to 4 ks chodítek Stabilo à 4 000 Kč/ks  

II. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvu a zavést dar do účetnictví organizace. 
 

11. Různé  (Bez č. usnesení) 
Rada města byla seznámena s dopisem paní Marie Škvárové týkající se žádosti o přidělení bytu 
v majetku města Strakonice a následně předmětný dopis předala k řešení bytové komisi. 
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Josef Štrébl v.r.      Ing. Rudolf  Oberfalcer v.r. 
místostarosta       neuvolněný místostarosta 


