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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  117. jednání Rady města Strakonice 

konaného 2. října 2013 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     7 členů RM 
Mgr. Ing. Vondrys – starosta  
PhDr. Říhová - místostarostka  
Ing. Pavel – místostarosta  
RM: Mgr. Pavelka, Mgr. Cháberová, Mgr. Samec, Ing. Joza 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka 
Mgr. Malotová - PR 

   Ing. Tůma – tajemník 
 
 
Program:  
  
1. Nařízení města Strakonice č. 4/2013, kterým se mění nařízení města Strakonice č. 1/2013,  
    kterým se vydává „Tržní řád“ 

        Usnesení č. 3171/2013          
2. ZŠ Povážská Strakonice – schválení přijetí peněžního daru 

        Usnesení č. 3172/2013          
3. Projekt „Výsadba smíšené aleje obce, obec Hajská, RBC č. 15 V Lučinách“ – podání  
    žádosti o dotaci a  pověření k jednání se SFŽP 

        Usnesení č. 3173/2013          
4. TS – bytové záležitosti 
                      Usnesení č. 3174/2013  - 3178/2013       
5. Zápis ze sociální komise, přidělení bytu v DPS 

        Usnesení č. 3179/2013          
6. Zápůjčka počítačů na volby 

        Usnesení č. 3180/2013          
7. MěÚSS – ubytování v AD 

        Usnesení č. 3181/2013    
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006                           

        Usnesení č. 3182/2013    
9. Majetkové záležitosti 

                    Usnesení č. 3183/2013  
            
 
 
 
 
 
117. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:30 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
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1. Nařízení města Strakonice č. 4/2013, kterým se mění nařízení města Strakonice č. 
1/2013, kterým se vydává „Tržní řád“ 
Usnesení č. 3171/2013 (117/1) 
Rada města po projednání  
I. Vydává  
Nařízení města Strakonice č. 4/2013, kterým se mění nařízení města Strakonice č.1/2013, 
kterým se vydává „TRŽNÍ ŘÁD“.   
 
2. ZŠ Povážská Strakonice –  schválení přijetí peněžního daru 
Usnesení č. 3172/2013 (117/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s přijetím nepeněžního daru od Nadačního fondu při Základní škole Povážská Strakonice, Nad 
Školou 560.  Jedná se o interaktivní tabuli ActivBoard Touch 78 včetně příslušenství 
v hodnotě 69 200 Kč. Sestava obsahuje dotykovou tabuli ActivBoard, SW ActivInspire 
Professional Edition, ozvučení, LCD projektor, držák projektoru s pojezdem včetně kabeláže, 
montáže a seřízení. 
II. Souhlasí 
s přijetím nepeněžního daru od Jana Míky, 381 01  Český Krumlov. Jedná se o interaktivní 
tabuli ActivBoard A78 v hodnotě 12 000 Kč. 
III. Souhlasí 
s přijetím nepeněžního daru od Libora Štětky, 386 01  Strakonice. Jedná se o stůl na stolní 
tenis v hodnotě 10 000 Kč. 
 
3. Projekt „Výsadba smíšené aleje obce, obec Hajská, RBC č. 15 V Lučinách“ – podání 
žádosti o dotaci a  pověření k jednání se SFŽP 
Usnesení č. 3173/2013 (117/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Výsadba smíšené aleje, obec Hajská, RBC 
č. 15 V Lučinách“  do Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 6 – Zlepšování 
stavu přírody a krajiny, Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur) 
II. Pověřuje 
místostarostku města PhDr. Ivanu Říhovou jednáním se Státním fondem životního prostředí 
ČR v souvislosti s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Výsadba smíšené aleje, 
obec Hajská, RBC č. 15 V Lučinách“ do  Operačního programu Životní prostředí (Prioritní 
osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur). 
 
4. TS – bytové záležitosti 
1. Odepsání pohledávky – Zemen Petr, Strakonice 
Usnesení č. 3174/2013 (117/4) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
odepsat pohledávku ve výši 20 930,- Kč z účetní evidence TS Strakonice, s.r.o., správa 
bytového hospodářství , jako nevymožitelnou. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství odepsat pohledávku z účetní 
evidence. 
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2. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá (Kory čan Michal) 
Usnesení č. 3175/2013 (117/4) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu na byt – nájem doba určitá Koryčan Michal, bytem Strakonice, 
č.b. 10 o velikosti 1+0 s příslušenstvím, I. kategorie,  
ve 2. podlaží domu 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nevyklizení bytu do 31.10.2013, učinit potřebná 
opatření k podání návrhu na vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
3. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá (Valas Ján) 
Usnesení č. 3176/2013 (117/4) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu na byt – nájem doba určitá Ján Valas, Strakonice, č.b. 014 o 
velikosti 1+0 s příslušenstvím, I. kategorie, ve 2. patře domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nevyklizení bytu do 14.10.2013, učinit potřebná 
opatření k podání návrhu na vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
4. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá (Murgošová Helena) 
Usnesení č. 3177/2013 (117/4) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.října 2013 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní 
smlouvu na byt – nájem doba určitá Murgošová Helena, Strakonice, č.b. 004 o velikosti 1+1 
s příslušenstvím, I. kategorie, v přízemí domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní 
smlouvy nebo nevyklizení bytu tj. do 31.10.2013, učinit potřebná opatření k podání návrhu na 
vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
5. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá (Grundzová Izabela) 
Usnesení č. 3178/2013 (117/4) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.října 2013 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní 
smlouvu na byt – nájem doba určitá Grundzová Izabela, Strakonice, č.b. 014 o velikosti 1+1 
s příslušenstvím, I. kategorie, ve 2. podlaží domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní 
smlouvy nebo nevyklizení bytu tj. do 31.10.2013, učinit potřebná opatření k podání návrhu na 
vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
5. Zápis ze sociální komise, přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
Usnesení č. 3179/2013 (117/5) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 4. jednání sociální komise ze dne 18.9.2013. 
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II. Souhlasí  
a) s přidělením bytu o velikosti garsoniéra a výměře 31,15 m2, číslo bytu B 31 v Domě 
s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, Strakonice panu Vilhelmu Schuldovi, bytem 386 01 
Strakonice, přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou  jednoho roku 
s možností automatického prodloužení vždy o další rok, při plnění podmínek vyplývajících 
z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 1.467 Kč.  
b) s přidělením bytu o velikosti garsoniéra a výměře 38,67 m2, číslo bytu B 12 v Domě 
s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, Strakonice paní PhDr. Zdence Heřmanové, CSc., 
bytem 162 00 Praha, přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou  jednoho 
roku s možností automatického prodloužení vždy o další rok, při plnění podmínek 
vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 
1.478 Kč. 
c) s přidělením bytu o velikosti garsoniéra a výměře 32,95 m2, číslo bytu B 32 v Domě 
s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, Strakonice paní Jarmile Bílkové, bytem Mnichov, 
Krty - Hradec , 386 01 Strakonice, přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu 
určitou  jednoho roku s možností automatického prodloužení vždy o další rok, při plnění 
podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je 
stanoveno ve výši 1.557 Kč. 
d) s přidělením bytu o velikosti garsoniéra a výměře 43,44 m2, číslo bytu A 42 v Domě 
s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, Strakonice manželům Václavu Řezníkovi a Marii 
Řezníkové, 386 01 Strakonice, přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou  
jednoho roku s možností automatického prodloužení vždy o další rok, při plnění podmínek 
vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 
1.988 Kč. 
VI. Ukládá 
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválená usnesení .  
 
6. Zápůjčka počítačů na volby 
Usnesení č. 3180/2013 (117/6) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
nájemní a servisní smlouvu na technické zajištění dvacetisedmi lokalit výpočetní technikou 
pro volby do Poslanecké sněmovny, konané v termínu 25.10 a 26.10.2013, s  firmou Ing. 
Martin Šatra Orion Computer za cenu 59 400,- Kč s včetně DPH .  
II.  Pověřuje  
starostu podpisem smlouvy o výpůjčce. 
 
7. MěÚSS – ubytování v AD 
Usnesení č. 3181/2013 (117/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Lukáše Horvátha v období od 17.9.2013 do 
31.12.2013 
s ubytováním v Azylovém domě paní Ivety Horváthové v období od 17.9.2013 do 
31.12.2013 
s ubytováním v Azylovém domě pana Jana Bledého v období od 17.9.2013 do 31.12.2013 
s ubytováním v Azylovém domě paní Petry Ferencové v období od 17.9.2013 do 
31.12.2013 
s ubytováním v Azylovém domě pana Jaroslava Pohlotko v období od 23.9.2013 do 
31.12.2013 
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s ubytováním v Azylovém domě paní Nataši Schusterové v období od 23.9.2013 do 
31.12.2013 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 17.9.2013 do 31.12.2013 (p. Horváth, pí Horváthová, p. Bledý, pí Ferencová); na dobu od 
23.9.2013 do 31.12.2013 (p. Pohlotko, pí Schusterová) 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006                           
Usnesení č. 3182/2013 (117/8) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném 
pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města 
Strakonice č. 1/2001, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku 
11. října 2013 – koncert skupiny Kryštof – Sokolovna Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 
Strakonice – pořádá Jiří Toman – Český bigbít, Kolářova 303, 387 11 Katovice, IČ 46684697 
– od 22:00 hodin do 01:00 hodin následujícího dne. 
23. listopadu 2013 – živá hudba – Házenkářský ples aneb Společenský večer (nejen) pro 
příznivce házené a sportu – Městský dům kultury, Mírová 831, 386 01 Strakonice – pořádá 
TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 01 Strakonice - od 22:00 hodin do 03:00 hodin 
následujícího dne. 
 
9. Majetkové záležitosti 
 
1) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce a montáži kontejnerových buněk „Prodejní stánky 
a jejich zázemí“ 
Usnesení č. 3183/2013 (117/9) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dodávce a montáži kontejnerových buněk se 
společností ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram VII, v souvislosti s akcí 
„Prodejní stánky a jejich zázemí“. Předmětem tohoto dodatku je úprava platebních podmínek 
tak, že po dokončení díla bude vystavena faktura na celou ve smlouvě dohodnutou částku. 
Úhrada této částky pak bude rozložena do 5-ti rovnoměrných ročních splátek.  
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětného dodatku č. 2.  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                              Ing. Pavel Pavel  
          starosta                         místostarosta     


