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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  55. jednání Rady města Strakonice 

konaného 20. července 2016 v malé zasedací místnosti 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM 
Mgr. Hrdlička – starosta 
p. Jungvirt – místostarosta 

            RM: p. Christelbauer, p. Štrébl, pí Vlasáková, Ing. Oberfalcer  
            p. Stroner – tajemník 

 
Omluveni:   Ing. Moučka – člen RM  
Program:  
 
1. Majetkové záležitosti 

             Usnesení č. 2380/2016 - č. 2408/2016 
2. Odbor školství a CR           

• Publikace Obrazy z dějin Strakonic 650 let města 
     Usnesení č. 2409/2016 

• Jmenování dalšího člena komise pro sport 
            Usnesení č. 2410/2016 

• Zápis ze 14. jednání komise pro sport ze dne 11. 7. 2016 
            Usnesení č. 2411/2016 

• Ukončení smlouvy o poskytování informačních služeb v oblasti turistického ruchu a revokace 
usnesení č. 1424/2003 

            Usnesení č. 2412/2016 
3. Odbor rozvoje           

• Veř. zakázka malého rozsahu „Územní studie Podskalí 2 a Územní studie Podskalí 3“  
            Usnesení č. 2413/2016 

• Veřejná zakázka malého rozsahu „Kompletní řízení zpracování podkladů pro financování 
projektu Technologický park Strakonice „Přádelna“ a konzultační podpora řídícímu výboru 
při realizaci projektu“  

            Usnesení č. 2414/2016 
• Projekt „Zateplení bytových domů č.p. 204, 205 a 206  v ulici Stavbařů ve Strakonicích“ – 

podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice – revokace 
usnesení 

            Usnesení č. 2415/2016 
4. MěÚSS            

• Seznam uživatelů Azylového domu MěÚSS Strakonice - 2. čtvrtletí r. 2016 
            Usnesení č. 2416/2016 

5. Odbor dopravy            
• Zápis z 12. jednání dopravní komise Města Strakonice dne 21.6.2016 

            Usnesení č. 2417/2016 
6. Finanční odbor             

• Rozpočtová opatření č. 86 – 89 
            Usnesení č. 2418/2016 

• Odpisové plány příspěvkových organizací města 
            Usnesení č. 2419/2016 

• Šmidingerova knihovna Strakonice – zvýšení limitu na platy 
            Usnesení č. 2420/2016 
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7. Sociální odbor           
• Přidělení bytu v DPS 

            Usnesení č. 2421/2016 
8. Kancelář starosty        

• Zrušení komise pro cestovní ruch 
            Usnesení č. 2422/2016 

• Běh naděje dne 15. září 2016 
            Usnesení č. 2423/2016 

9. Odbor informatiky a provozu          
• Výzva 28  Integrovaného regionálního operačního programu 

            Usnesení č. 2424/2016 
• Výzva 26  Integrovaného regionálního operačního programu 

            Usnesení č. 2425/2016 
• Smlouva o nájmu prostor na školení zapisovatelů a předsedů okrskových volebních komisí 

mezi městem Strakonice a Úřadem práce České republiky 
            Usnesení č. 2426/2016 

• Zrušení zadání výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky na pořízení 
služebního vozu pro SPOD z dotace MPSV z důvodu nejednoznačného zadání (č. usn. 
2356/2016 ze dne 29.6.2016) + 

            Usnesení č. 2427/2016 
• Výzva  k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení 1 ks 

služebního osobního vozu pro sociální odbor – SPOD na leasing z dotace MPSV“ 
            Usnesení č. 2428/2016 

10. MěKS           
 Výsledky veřejné zakázky malého rozsahu – Účetní služby pro MěKS Strakonice 

            Usnesení č. 2429/2016 
11. TS            

• Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá (Bártíková Marie)  
            Usnesení č. 2430/2016 

• Aktualizace plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2016 
            Usnesení č. 2431/2016 

12. ŽP 
• Veřejné zakázky malého rozsahu – výběr dodavatele děl „Zpracování lesních hospodářských 

osnov pro zařizovací obvod Strakonice – sever“ a „Zpracování lesních hospodářských osnov 
pro zařizovací obvod Strakonice – jih“, vše v rámci správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Strakonice, s platností od  

      1.1.2018 – 31.12.2027 
            Usnesení č. 2432/2016 

13. Komise RM - odvolání členů  
            Usnesení č. 2433/2016 

14. Námitka podjatosti – konkurzní řízení na vedoucí místo ředitele/ky ZŠ Povážská, Nad školou 560 
            Usnesení č. 2434/2016 

15. Žádost o bezplatný pronájem pozemků v době konání MDF 
          Usnesení č. 2435/2016 

 
 
 
 
55. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta p. M. Jungvirt v 15:00 hodin v malé 
zasedací místnosti MěÚ. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
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1. Majetkové záležitosti 
 
1) Ing. Martin Vild, 386 01 Strakonice a Ing. Marie Vildová,  386 01 Strakonice  
- v zastoupení společnosti: JM PROJEKT, s.r.o., se sídlem Palackého 104, 387 01 Volyně, IČ: 
60647884 
- žádost o souhlas z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 714/4 v k.ú. Nové Strakonice, obec 
Strakonice 
 - žádost o souhlas s udělením výjimky odstupové vzdálenosti 
Usnesení č. 2380/2016 (55/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 714/4 se stavbou „Přístavba RD čp. 256, ul. Prácheňská, 
Strakonice“ na pozemku p.č. st. 281, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice.  
Investorem stavby „Přístavba RD čp. 256, ul. Prácheňská, Strakonice“ na pozemku p.č. st. 281, vše 
v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, jsou Ing. Martin Vild, 386 01 Strakonice a Ing. Marie 
Vildová, 386 01 Strakonice. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu MěÚ Strakonice a architekta města Strakonice.  
II. Souhlasí 
s udělením výjimky dle § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
v platném znění, u ustanovení § 25 odst. 6 – odstupové vzdálenosti, tedy s umístěním stavby 
„Přístavba RD čp. 256, ul. Prácheňská, Strakonice“ na pozemku p.č. st. 281 ve vzdálenosti 1,2 m od 
pozemku p.č. 714/4 (město Strakonice), vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice.  
 
2) JAPAJO s.r.o., zastoupené jednatelkou společnosti paní Jaroslavou Kůgelovou  - žádost o 
prodloužení otevírací doby 
Usnesení č. 2381/2016 (55/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě číslo 04-384 ze dne 9. června 2004, uzavřené mezi městem 
Strakonice a společností JAPAJO s.r.o., zastoupené paní Jaroslavou Kůgelovou, Strakonice, týkající se 
užívání letní obslužné předzahrádky v letním období v době nočního klidu to je po 22.00 hodině do 
6.00 hodin.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o uzavření dodatku k předmětné nájemní smlouvě.  
 
4) Žádost o snížení nájemného – p. Irena Macáková, Strakonice 
Usnesení č. 2382/2016 (55/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 03-078  uzavřené mezi  městem Strakonice a paní Irenou 
Macákovou, Strakonice dne 5.3.2003, jehož předmětem bude snížení nájemného z nebytových 
prostorů v přízemí objektu č.p. 1415 v ul. Na Ostrově  ve Strakonicích,  na dobu 1 roku (1. srpna  2016 
-  31. července  2017), a sice na částku 24.000,- Kč/rok + DPH.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
5) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě – UPC Česká republika, a.s.,  Praha 4, Závišova  
Usnesení č. 2383/2016 (55/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 01-126 uzavřené dne 31.8.2001 mezi městem Strakonice a 
spol. UPC Česká republika, a.s., se sídlem Závišova 5, Praha 4, jehož předmětem bude zvýšení 
výměry pronajatých prostorů na 43,30 m2, a s tím související zvýšení nájemného na částku 65.970,15 
Kč/rok + DPH.  
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
6) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou stavby: „Dražejov – parc. č. 1092/9 - kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Elektroinvest Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2384/2016 (55/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se smluvní strany 
zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro uložení zemního kabelu NN do pozemku v majetku 
města Strakonice p.č. 1293/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou přípravou stavby: 
„Dražejov – parc. č. 1092/9“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
7) Společnost Prague International Marathon, spol. s r.o., se sídlem ul. Františka Křížka 461/11, 
170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ 63673738 
-žádost o souhlas z titulu majitele pozemku p.č. st. 635 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice a 
dalších pozemků v majetku města Strakonice 
Usnesení č. 2385/2016 (55/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele pozemku p.č. st. 635 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, s umístěním informačního 
panelu „Mattoni FreeRun“ v blízkosti dětského hřiště umístěného vedle areálu zimního stadionu ve 
Strakonicích (dle zákresu v mapě). Rozměry informačního panelu „Mattoni FreeRun“ jsou 698 x 845 
mm a reálná výška panelu je cca 1,2 m. 
Souhlas je udělován na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu MěÚ Strakonice a architekta města Strakonice.  
II. Souhlasí 
s nástřikem označení cíle, startu a trasy na komunikace pro pěší na pozemcích v majetku města 
Strakonice, v souladu s vyznačenou trasou – viz. mapa. Nástřik označení cíle, startu a trasy na 
komunikace pro pěší na pozemcích v majetku města Strakonice provede po odsouhlasení investičním 
technikem majetkového odboru MěÚ na své náklady žadatel.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas odboru dopravy MěÚ Strakonice a architekta města Strakonice.   
 
8) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 2386/2016 (55/1) 
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 33,30 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská s paní Žanetou Grundzovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 12.8.2016. V případě, že Žaneta Grundzová,  Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc červenec  do 12.8.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007 o velikosti 1+1 a výměře 
36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou Patricií Bledou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu  o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červen a červenec do 12.8.2016. V případě, že Patricie Bledá, 
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc červen a červenec do 12.8.2016, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
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III. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská pro slečnu Denisu Žigovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 12.8.2016. V případě, že Denisa Žigová, Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc červenec do 12.8.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
IV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Věrou Hrehovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
části splátky dluhu za měsíc červen ve výši 255,- Kč a splátky dluhu ve výši 1.500,- Kč za měsíc 
červenec a nájemného za měsíc červen a červenec do 12.8.2016. V případě, že paní Věra Hrehová, 
Strakonice neuhradí část splátky dluhu za měsíc červen ve výši 255,- Kč a splátku dluhu za měsíc 
červenec ve výši 1.500,- Kč a nájemné za měsíc červen a červenec do 12.8.2016, nebude jí smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
V. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Zdenkou Murgáčovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 12.8.2016. V případě, že paní Murgáčová, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 12.8.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
VI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č.11 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou Simonou Horváthovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 12.8.2016. V případě, že Simona Horváthová, 
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc červenec  do 12.8.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
VII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 05 o velikosti 2+kk a výměře 
68,10 m2 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová, Strakonice, pro paní Věru Landsingerovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červen a červenec do 12.8.2016. V případě, že Věra Landsingerová, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc červen a červenec do 12.8.2016, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
VIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 003 o velikosti 1+1 a výměře 
37,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Irenou Minarikovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíce. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červen a červenec do 12.8.2016. V případě, že paní Irena Minariková, 
Strakonice neuhradí nájemné za měsíce červen a červenec do 12.8.2016, nebude jí nájemní smlouva 
prodloužena.  
IX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o velikosti 2+1 a 
výměře 80,90 m2 v domě č.p. 364 ul. Havlíčkova, Strakonice, s paní Marcelou Oláhovou,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíce. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červen a červenec do 12.8.2016, uhrazením části kauce ve výši 2.325,- 
Kč a uhrazením splátky dluhu za měsíc červenec ve výši 3.000,- Kč, a to do 12.8.2016. V případě, že 
paní Marcela Oláhová, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc červen a červenec, splátku kauce ve 
výši 2.325,- Kč  a splátku dluhu ve výši 3.000,- Kč do 12.8.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
X. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007 o velikosti 2+1 a výměře 
69,30 m2 v domě č.p. 47 Velké náměstí, Strakonice pro paní Martinu Rovňankovou,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
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uhrazením nájemného za měsíc červenec do 12.8.2016. V případě, že Martina Rovňanková,  
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc červenec  do 12.8.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
XI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 003 o velikosti 1+1 a výměře 
66,90 m2 v domě č.p. 428, ul. Boženy Němcové, Strakonice, s paní Jaroslavou Hrdinovou,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíce. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného a splátky dluhu za měsíc červenec do 12.8.2016. V případě, že Jaroslava 
Hrdinová, Strakonice neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc červenec  do 12.8.2016, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
XII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku A28 o velikosti 1+0 a výměře 
41,99 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, s paní Marií Cinovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 12.8.2016. V případě, že paní Cinová neuhradí nájemné za měsíc 
červenec do 12.8.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
XIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 1+0 a 
výměře 47,50 m2 v domě č.p. 49 Velké náměstí, Strakonice, se slečnou Nikolou Pačajovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce.  Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 12.8.2016. V případě, že paní Nikola Pačajová, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 12.8.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
XIV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B11 o velikosti 1+1 a 
výměře 57,27 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, se slečnou Irenou Balogovou,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 12.8.2016. V případě, že slečna Irena 
Balogová, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 12.8.2016, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
XV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 016 o velikosti 1+1 a 
výměře 52,78 m2 v domě č.p. 204, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Vladimírou Božovskou,   
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 12.8.2016. V případě, že paní Vladimíra 
Božovská, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 12.8.2016, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
XVI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A26 o velikosti 1+1 a 
výměře 43,15 m2 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice, s panem Františkem Burianem,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 12.8.2016. V případě, že pan František Burian, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 12.8.2016, nebude mu nájemní smlouva 
prodloužena.  
XVII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012 o velikosti 2+1 a 
výměře 65,37 m2 v domě č.p. 47, Velké náměstí, Strakonice, s panem Miroslavem Sivákem,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas je 
podmíněn uhrazením části nájemného za měsíc červen ve výši 426,- Kč a nájemného za červenec do 
12.8.2016.V případě, že pan Miroslav Sivák, Strakonice, neuhradí část nájemného za měsíc červen ve 
výši 426,- Kč a nájemné za měsíc červenec do 12.8.2016, nebude mu nájemní smlouva prodloužena.  
XVIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 017 o velikosti 1+1 a výměře 
36,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou Ivetou Cinovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn 
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uhrazením části nájemného za měsíc červen ve výši 2.398,- Kč a nájemného za měsíc červenec do 
12.8.2016. V případě, že slečna Iveta Cinová, Strakonice neuhradí část nájemného za měsíc červen ve 
výši 2.398,- Kč a nájemné za měsíc červenec do 12.8.2016, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
XIX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 001 o velikosti 3+1 a výměře 
74,10 m2 v domě č.p. 304, Na Křemelce, Strakonice, s paní Květuší Reisingerovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červenec do 12.8.2016. V případě, že paní Květuše Reisingerová,  
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc červenec do 12.8.2016, nebude jí nájemní smlouva 
prodloužena.  
XX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A13 o velikosti 2+1 a 
výměře 62,90 m2 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice, s panem Júliem Sivákem a panem 
Markem Sivákem, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 
měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 12.8.2016 a uhrazením 
splátky dluhu za měsíc červenec do 12.8.2016.V případě, že pan Július Sivák a pan Marek Sivák, 
Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc červenec do 12.8.2016, nebude jim smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
XXI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 002 o velikosti 2+1 a výměře 
71,00 m2 v domě č.p. 636 ul. Nerudova, Strakonice, s manž. Janem a Marií Farkašovými,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červenec do 12.8.2016. V případě, že manž. Farkašovi, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc červenec do 12.8.2016, nebude jim nájemní smlouva prodloužena.  
XXII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 008 o velikosti 2+1 a výměře 
60,89 m2 v domě č.p. 802 ul. Husova, Strakonice, s manž. Zuzanou a Ondřejem Kašpírkovými, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.7.2017. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 12.8.2016. V případě, že manž. Kašpírkovi, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 12.8.2016, nebude jim nájemní smlouva 
prodloužena.  
XXIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007 o velikosti 3+0 a výměře 
78,45 m2 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová, Strakonice, s manž. Jiřím a Monikou Doubkovými, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30.11.2016. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 12.8.2016. V případě, že manž. Doubkovi, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 12.8.2016, nebude jim nájemní smlouva 
prodloužena.  
XXIV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 026 o velikosti 2+0 a výměře 
57,35 m2 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice, s paní Danou Urbanovou,  Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.7.2017. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 12.8.2016. V případě, že Dana Urbanová, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc červenec do 12.8.2016, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
XXV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007 o velikosti 1+1 a výměře 
50,32 m2 v domě č.p. 776,  ul. Mírová, Strakonice, s paní Helenou Nárovcovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.7.2018. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 12.8.2016. V případě, že Helena Nárovcová, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc červenec do 12.8.2016, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
XXVI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 011 o velikosti 1+0 a výměře 
32,37 m2 v domě č.p. 799, ul. Husova, Strakonice, s panem Miloslavem Vokatým, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 2 roky. Souhlas je podmíněn uhrazením části 
nájemného za měsíc červenec 2015 ve výši 2.126,- Kč a a nájemného za měsíc červenec do 12.8.2016. 
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V případě, že Miloslav Vokatý, Strakonice, neuhradí část nájemného za měsíc červenec 2015 ve výši 
2.126,- Kč a nájemné za měsíc červenec do 12.8.2016, nebude mu nájemní smlouva prodloužena.  
XXVII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 001 o velikosti 1+1 a výměře 
63,91 m2 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice, s paní Ivou Švojgrovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 2 roky. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 12.8.2016. V případě, že Iva Švojgrová, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc červenec do 12.8.2016, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
XXVIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 005 o velikosti 1+0 a výměře 
42,40 m2 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice, s panem Lubošem Profantem, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 2 roky. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 12.8.2016. V případě, že Luboš Profant, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc červenec do 12.8.2016, nebude mu nájemní smlouva prodloužena.  
XXIX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 009 o velikosti 2+1 a výměře 
63,50 m2 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice, s paní Vlastou Čermákovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 2 roky. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 12.8.2016. V případě, že Vlasta Čermáková, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc červenec do 12.8.2016, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
XXX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 011 o velikosti 4+1 a výměře 
100,19 m2 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice, s paní Hanou Duškovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 2 roky. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 12.8.2016. V případě, že Hana Dušková, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc červenec do 12.8.2016, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
XXXI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 013 o velikosti 1+0 a výměře 
42,66 m2 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice, s panem Zdeňkem Bergrem, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 2 roky. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 12.8.2016. V případě, že Zdeněk Berger, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc červenec do 12.8.2016, nebude mu nájemní smlouva prodloužena.  
XXXII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 017 o velikosti 1+1 a výměře 
63,91 m2 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice, s paní Jitkou Jirouškovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 2 roky. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 12.8.2016. V případě, že Jitka Jiroušková, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc červenec do 12.8.2016, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
XXXIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 018 o velikosti 4+1 a výměře 
83,43 m2 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice, s manž. Andreou a Pavlem Doležalovými, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 2 roky. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červenec do 12.8.2016. V případě, že manž. Doležalovi,  Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc červenec do 12.8.2016, nebude jim nájemní smlouva prodloužena.  
XXXIV.Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětných dodatků. 
 
9) Paní Marie Ranglová, Strakonice – prodloužení smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 2387/2016 (55/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 o velikosti 1+1 a 
výměře 53,14 m2 v domě č.p. 809 ul. Zahradní, Strakonice, s paní Marií Ranglovou, Strakonice, 
týkající se prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
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II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni ukončení 
nájmu dobrovolně vyklizen.  
 
10) Paní Darina Votavová, Strakonice – žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 2388/2016 (55/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 21 v domě č.p. 
1392, ul. Leknínová, Strakonice, o velikosti 2+kk a výměře 67,60 m2 s paní Darinou Votavovou, 
Strakonice, a to ke dni 31.8.2016. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
11) Vydání závazného stanoviska – doplatek na bydlení 
Usnesení č. 2389/2016 (55/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vydáním kladného závazného stanoviska dle ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v 
hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti Úřadu práce ČR, ze dne 29.6.2016 
Krajské pobočky v Českých Budějovicích, kontaktního pracoviště Strakonice, týkající se žádosti o 
doplatek na bydlení u osob, uvedených v přiloženém seznamu žadatelů o doplatek na bydlení ze dne 
13.7.2016.  
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem výše uvedeného souhlasného stanoviska osobám, 
uvedených v příloze tohoto usnesení. 
 
12) Paní Jana Turková, Strakonice- žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2390/2016 (55/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 022 v domě č.p. 
205, ul. Stavbařů, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Janou Turkovou,  Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 022 v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, 
Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Janou Turkovou, Strakonice, přičemž smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o další 1 rok formou dodatku 
k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu, a to s účinností od 1.8.2016. Nájemné a 
zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne 
v měsíci. Smlouva bude uzavřena za předpokladu, že paní Turková bude mít řádně uhrazeno nájemné 
za měsíc červenec dle předcházející smlouvy o nájmu bytu, uzavřené 11.8.2014. Měsíční nájemné pro 
tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.243,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační 
doložka.  
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 

 
13) Vyhodnocení nabídek v souvislosti s „Výběrovým řízením na vypracování Lesního 
hospodářského plánu na lesní majetek města Strakonice (období 01.01.2018 – 31.12.2027)“ 
Usnesení č. 2391/2016 (55/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek pro vypracování Lesního hospodářského plánu na lesní majetek města Strakonice (období 
01.01.2018 – 31.12.2027). 
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Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou  LesInfo CZ, a.s., se sídlem Rudolfovská 84, 370 01 České 
Budějovice, IČ 25161644, DIČ CZ25161644, za cenu 320,- Kč/ha bez DPH,   tj. za celkovou cenu 
včetně DPH 387,20 Kč/ha. Město Strakonice vlastní 198,189 ha lesního porostu. Lesní hospodářský 
plán bude zpracován na období leden 2018 do prosince 2027.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou LesInfo CZ, a.s., se sídlem Rudolfovská 84, 370 01 České 
Budějovice, IČ 25161644, DIČ CZ25161644, za cenu 320,- Kč/ha bez DPH, tj. za celkovou cenu 
včetně DPH 387,20 Kč/ha, jejímž předmětem bude zpracování Lesního hospodářského plánu na lesní 
majetek města Strakonice, pro období leden 2018 do prosince 2027. Město Strakonice vlastní 198,189 
ha lesního porostu. Lesní hospodářský plán bude zpracován na období leden 2018 do prosince 2027.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
14) Žádost o spoluúčast na provedení opravy fasády budovy čp. 1319 v ulici Na Stráži 
Usnesení č. 2392/2016 (55/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s úhradou nákladů na opravu fasády objektu čp. 1319 v ulici Na Stráži - západní strana budovy, ve 
výši 10.000,- Kč. 
 
1) Manželé Alena a Ing. Miroslav Treybalovi, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru 
Usnesení č. 2393/2016 (55/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. st. 1179 o výměře 20 m2  v k.ú. Strakonice.  
 
2) Pan Zdeněk Lacina, jednatel, 386 01 Strakonice – žádost o prodej pozemku - vyhlášení 
záměru 
Usnesení č. 2394/2016 (55/1) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
Souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 246 v k.ú. Strakonice o výměře 499 m2 
vzhledem k tomu, že pozemek je užíván na základě nájemní smlouvy, a to na dobu určitou 40-ti let, tj. 
do roku 2042.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. 246 v k.ú. Strakonice.  
 
3) Pan Miroslav Kozák, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 2395/2016 (55/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 615/12 v k.ú. Nové  Strakonice o výměře 
cca 90 m2 vzhledem k tomu, že jeho prodejem by došlo k jeho celkovému znehodnocení. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej části  pozemku p.č. 615/12 v k.ú. Strakonice.  
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 615/12 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 90 
m2  za účelem užívání pozemku jako zahrádky.   
 
4) Pan Ing. Dušan Šín, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru na prodej 
Usnesení č. 2396/2016 (55/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
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souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1330 v k.ú. Dražejov u Strakonic o 
výměře cca 13 m2, za minimální cenu 400,- Kč/m2, přesná výměra pozemku bude určena na základě 
geometrického plánu.  
 
1) Stavba „Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp, 270“ uplatnění smluvní 
pokuty ze smlouvy o dílo   
Usnesení č. 2397/2016 (55/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
na základě usnesení rady města č. 2252/2016 ze dne 15.6.2016 s uzavřením smlouvy o poskytování 
právních služeb mezi městem Strakonice a  CHSH Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČ 294 
13 680, Týn 639/1, 110 00 Praha, spočívající v poskytnutím právních služeb ve věci uplatnění a 
vymáhání jakýchkoli nároků vyplývajících ze smlouvy o dílo č. 2013-372 ze dne 13.8.2013 ve znění 
příslušných dodatků, na realizaci stavby „Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 
270“ uzavřenou mezi objednatelem: město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 
00251810 a zhotovitelem: PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČ: 43841252, 
včetně zastupování města Strakonice při podání příslušné žaloby proti společnosti PROTOM a 
případně dalším osobám a všech souvisejících úkonů. Odměna za právní služby bude stanovena dle 
nabídky advokátní kanceláře článku 8. (text smlouvy je přiložen v příloze).    
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o plné moci, na základě které bude advokátní kancelář CHSH Kališ & Partners 
s.r.o město Strakonice zastupovat ve výše uvedené záležitosti (text přiložen v příloze).  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy o poskytování právních služeb a podpisem výše uvedené 
plné moci. 
 
2) Vývěsky v ulici U sv. Markéty 
Usnesení č. 2398/2016 (55/1b) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
majetkovému odboru zahájit jednání se současnými uživateli vývěsek v ulici U sv. Markéty na 
pozemcích p.č. 80 a 1339/1 k.ú. Strakonice v souvislosti s možností jejich odstranění a osazení 
vývěsek nových, které budou v majetku města Strakonice. Nájemné za užívání vývěsky a pozemku, na 
kterém bude vývěska umístěná, je stanoveno ve výši 3.000,-Kč + DPH za 1 vývěsku s pozemkem/rok. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru jednat s vlastníky inženýrských sítí na pozemcích p.č. 80 a 1339/1 k.ú. 
Strakonice ohledně možného osazení nových vývěsek. 
 
3) Aktuální stav umístění nových plakátovacích ploch 
Usnesení č. 2399/2016 (55/1b) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o aktuálním stavu umístění nových plakátovacích ploch (viz příloha). 
 
4) Vyhlášení záměru na pronájem NP v objektu bývalé základní školy Lidická čp. 194 
Usnesení č. 2400/2016 (55/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem nebytového prostoru, konkrétně učebny o výměře 71,4 m2 
ve III. nadzemním podlaží objektu bývalé základní školy Lidická 194 ve Strakonicích, WC je 
společné s dalšími nájemci ve III. nadz. podlaží objektu.  
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5) Žádost o umístění sídla spolků  
Usnesení č. 2401/2016 (55/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním sídla níže uvedeného pobočného spolku na adrese nemovitosti Stavbařů 213, Strakonice, 
na pozemku parc.č. st. 854 v k.ú. Nové Strakonice, která je v majetku města Strakonice: 
- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., okresní organizace  Strakonice  
II. Souhlasí 
s umístěním sídla níže uvedeného pobočného spolku na adrese nemovitosti Stavbařů 213, Strakonice, 
na pozemku parc.č. st. 854 v k.ú. Nové Strakonice, která je v majetku města Strakonice: 
- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace ONKO (onkologických 
pacientů) Strakonice 
III. Souhlasí 
s umístěním sídla níže uvedeného pobočného spolku na adrese nemovitosti Stavbařů 213, Strakonice, 
na pozemku parc.č. st. 854 v k.ú. Nové Strakonice, která je v majetku města Strakonice: 
- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace KARDIO  Strakonice. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušných souhlasů. 
 
6) Plakátovací plochy – Nemocnice Strakonice a.s.  
Usnesení č. 2402/2016 (55/1b) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
bod IV. usnesení Rady města Strakonice č. 1872 ze dne 30.3.2016.   
II. Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a Nemocnicí Strakonice, a.s., Radomyšlská 
336, 386 01 Strakonice, IČ: 260 95 181, jejímž předmětem bude umístění plakátovacích ploch na 
oplocení areálu nemocnice na pozemku p.č. KN 588/1 v k.ú. Strakonice (přesné umístění dle grafické 
přílohy – místo současného nájemce. Smlouva bude uzavřena po sdělení Nemocnice Strakonice a.s., 
že bylo vyřešeno ukončení současné nájemní smlouvy se společností Rengl (např. že byla doručena 
výpověď z nájmu). Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 měsíc. Nájemné 
bude stanoveno ve výši 350,- Kč vč. DPH/měsíc. 
III. Pov ěřuje 
starostu  města uzavřením předmětné smlouvy. 
 
7) Nájemci nebytových prostorů v ul. U Sv. Markéty ve Strakonicích 
Usnesení č. 2403/2016 (55/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na zvýšení  nájemného z nebytových prostorů v přízemí  objektu  čp. 58   v ul. U 
Sv. Markéty ve Strakonicích, jejichž nájemcem je na základě nájemní smlouvy č. 07-457 uzavřené 
s městem Strakonice dne 19.11.2007 spol. Ciao …, cestovní kancelář, s.r.o., se sídlem Zámek 1, 
Strakonice, a sice na částku 1.900,- Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH.  
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na zvýšení  nájemného z nebytových prostorů v přízemí  objektu  čp. 57   v ul. U 
Sv. Markéty ve Strakonicích, jejichž nájemcem je na základě nájemní smlouvy č. 04-414 uzavřené 
s městem Strakonice dne 12.7.2004  paní Michaela Hauzerová, Štěkeň, a sice na částku 1.900,- 
Kč/m2/rok  + aktuální sazba DPH.  
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8) ZŠ Jezárky ZŠ Jezerní čp. 1280 Strakonice – rekonstrukce výdejního pultu“ – dodatek s 
dohodou o narovnání 
Usnesení č. 2404/2016 (55/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
na základě usnesení rady města č. 2349/RM/2016 ze dne 29.6.2016 s textem dodatku s dohodou o 
narovnání ke smlouvě o dílo č. 2015-00326 uzavřené mezi městem Strakonice jako objednatelem a 
společností KOVOLIKA STAINLESS s.r.o., IČ 26933217, se sídlem Tovární 739/1, 643 00 Brno. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětného dodatku s dohodou o narovnání. 
 
9) Vypovězení nájemní smlouvy – pronájem nebytových prostorů na I. hradním nádvoří 
v objektu Zámku č.p. 1 Muzeu středního Pootaví  
Usnesení č. 2405/2016 (55/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vypovězením smlouvy o nájmu č. 96-008 uzavřené dne 10.12.1996 mezi městem Strakonice a 
Muzeem středního Pootaví, se sídlem Zámek čp. 1 ve Strakonicích, jejímž předmětem je pronájem 
nebytových prostorů na I. hradním nádvoří v objektu Zámku č.p. 1 ve Strakonicích o výměře 60 m2. 
Výpovědní lhůta je dle smlouvy 6 měsíční. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné výpovědi. 
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostorů na I. hradním nádvoří v objektu Zámku č.p. 1 
ve Strakonicích, konkrétně se jedná o prostory v přízemí objektu o výměře 60 m2 (dosavadní výstavní 
síň). 
 
10) Vypovězení nájemní smlouvy - pronájem nebytových prostorů na I. hradním nádvoří 
v objektu Zámku č.p. 1 společnosti Ciao, cestovní kancelář, s.r.o. – NP o výměře 53 m2 (prostor 
pod ZUŠ) 
Usnesení č. 2406/2016 (55/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vypovězením nájemní smlouvy č. 07-364 uzavřené dne 28.8.2007 mezi městem Strakonice a spol. 
Ciao, cestovní kancelář, s.r.o., se sídlem Zámek čp. 1 ve Strakonicích, jejímž předmětem je pronájem 
nebytových prostorů na I. hradním nádvoří v objektu Zámku č.p. 1 ve Strakonicích o výměře 53  m2. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné výpovědi.  
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostorů na I. hradním nádvoří v objektu Zámku č.p. 1 
ve Strakonicích, konkrétně se jedná o prostory v přízemí objektu o výměře      53 m2 (prostory 
přístupné z podloubí pod ZUŠ Strakonice). 
 
12) AGROKAT spol. s r.o., Katovice, Krtská 55, 387 11, IČO: 49022296 – oprava tiskové chyby 
Usnesení č. 2407/2016 (55/1b) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
část usnesení RM  číslo 2322/2016/I ze den 29. června 2016, týkající se souhlasu  vyhlášením záměru 
na pacht pozemku p.č. 1389/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic.  
II. Nesouhlasí 
vyhlášením záměru na pacht pozemku p.č. 1389/2 o výměře 850 m2  v k.ú. Dražejov u Strakonic za 
účelem užívání pozemku k zemědělské činnosti z důvodu plánované cyklostezky.  
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13) Stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu tribuny pro diváky ve sportovním areálu 
Na Sídlišti 
Usnesení č. 2408/2016 (55/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016-00343 na realizaci stavby „Rekonstrukce 
sociálního zařízení v objektu tribuny pro diváky ve sportovním areálu Na Sídlišti“ uzavřené dne 
27.6.2016 mezi městem Strakonice a společností PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 47 
Strakonice, IČ: 47239743, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující: 
prodloužení termínu dokončení stavby z 15.8.2016 na 12.9.2016 s ohledem na vícepráce: vnitřní 
rozvody – vícepráce (ZL 1), výplně otvorů (ZL 2) a sprchy (ZL 3). 
změna ceny díla s ohledem na vícepráce: vnitřní rozvody - vícepráce (ZL 1), výplně otvorů (ZL 2), 
sprchy (ZL 3) o částku 83.452,00 Kč bez DPH, tzn. 100.976,92 Kč včetně DPH 21 %. 
změna ceny díla s ohledem na méněpráce:   vnitřní rozvody – méněpráce (ZL 4) o částku – 7.403,00 
Kč bez DPH, tzn. – 8.957,63 Kč včetně DPH 21 %. 
Tyto změny představují celkovou změnu (navýšení) ceny oproti SOD o částku 76.050,00 Kč bez DPH, 
tzn. 92.020,50 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.  
 
2. Odbor školství a CR           

• Publikace Obrazy z dějin Strakonic 650 let města 
Usnesení č. 2409/2016 (55/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zakoupením publikace Obrazy z dějin Strakonic 650 let města  od Ondřeje Fibicha, Malá Turná, 
Osek, IČO: 41912381 za cenu á 200 Kč + DPH. Kniha bude vydána v roce 2017. Návrh knihy bude 
před jejím vydáním předložen Radě města Strakonice k nahlédnutí nejpozději do konce roku 2016. 
II. Ukládá  
odboru školství a cestovního ruchu zařadit požadavek do návrhu rozpočtu města Strakonice pro rok 
2017.  
 

• Jmenování dalšího člena komise pro sport 
Usnesení č. 2410/2016 (55/2) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
Jaroslava Čadka členem komise pro sport.  
 

• Zápis ze 14. jednání komise pro sport ze dne 11. 7. 2016 
Usnesení č. 2411/2016 (55/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis ze 14. jednání komise pro sport ze dne 11. 7. 2016, hodnotící komise Dotačního programu města 
Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2016 opatření 2 
– Podpora na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež – v tělocvičnách 
základních škol zřizovaných městem Strakonice, opatření 6 – Podpora jednorázových sportovních a 
volnočasových akcí. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 20 000 Kč Basketbalovému klubu Strakonice, Máchova 
1113, IČO: 42386748 na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní školy Strakonice, Krále 
Jiřího z Poděbrad 882 a v tělocvičně Základní školy Strakonice, Dukelská 166 pro mládež za období 
od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016. 
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III. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 2 250 Kč Domu dětí a mládeže Strakonice, střelecký 
kroužek, Na Ohradě 417, IČO: 60650834 na úhradu nákladů za nájemné  
v tělocvičně Základní školy Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 pro mládež za období od 1. 10. 
2016 do 31. 12. 2016.  
IV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 7 800 Kč SK Basketbalu Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 
11 Katovice, IČO: 22728911 na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní školy Strakonice, 
Dukelská 166 pro mládež za období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016.  
V. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 18 000 Kč SK Basketbalu Strakonice, z. s., Nádražní 190, 
387 11 Katovice, IČO: 22728911 na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní školy 
Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 pro mládež za období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016. 
VI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 3 825 Kč TJ ČZ Strakonice, oddílu volejbalu, Máchova 108, 
IČO: 00475921 na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní školy Strakonice, F. L. 
Čelakovského pro mládež za období od 1. 9. 2016 - 31. 12. 2016 
VII. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 24 120 Kč TJ ČZ Strakonice, oddílu stolního tenisu, 
Máchova 108, IČO: 00475921 na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní školy  Strakonice, 
F. L. Čelakovského pro mládež za období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016. 
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 20 000 Kč TJ ČZ Strakonice, oddílu volejbalu, Máchova 
108, IČO: 00475921 na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní školy  Povážská Strakonice 
pro mládež za období od 1. 9. 2016. - 31. 12. 2016. 
IX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši  8 960 Kč Sportovnímu klubu JUDO 1990 Strakonice, z. s., 
Mlýnská 1086, IČO: 65956869 na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní školy Strakonice, 
Dukelská 166 pro mládež za období 1. 9. - 31. 12. 2016. 
X. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 4 800 Kč Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261, IČO: 
02596938 na úhradu za nájemné v tělocvičně Základní školy Povážská Strakonice pro mládež za 
období od 1. 9. - 31. 12. 2016. 
XI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 6 120 Kč TJ Dražejov, z. s., Virtova 23,  Strakonice, IČO: 
60650796 na úhradu za nájemné v tělocvičně Základní školy Strakonice,  
F. L. Čelakovského, Základní školy Povážská Strakonice, Základní školy Strakonice, Krále Jiřího z 
Poděbrad 882, Základní školy Strakonice, Dukelská 166 pro mládež za období od  
1. 11. - 31. 12. 2016. 
XII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši  7 200 Kč Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. s., 
Pod Hradem 128, IČO: 16820088 na úhradu nájemného v tělocvičně Základní školy  Strakonice, 
Dukelská 166 pro mládež na období 1. 9. - 31. 12. 2016. 
XIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 19 650 Kč FK Junior Strakonice,  
z. s., Na Křemelce 512, IČO: 22890947 na úhradu nájemného v tělocvičně Základní školy  Povážská a 
Základní školy Strakonice, F. L. Čelakovského pro mládež na období 1. 9. - 31. 12. 2016. 
XIV. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) občanskému sdružení Potápěči Strakonice, Kosmonautů 1242, 
Strakonice, IČO: 22662057 na pronájem bazénu STARZ pro mládež do 18 let od 1. 10. 2016 do 30. 
12. 2016 z důvodu nesplnění účelu vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu 
tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2016. 
XV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 20 000 Kč TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, IČO: 00475921 
na organizaci, ceny a materiál na akci XXII. ročník Běhu městem Strakonice konané 21. 8. 2016. 
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XVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SKI-KLUBu Strakonice, z. s., Máchova 108, 
IČO: 60090022 na pronájem areálu a sálu, ozvučení, zajištění časomíry, nákup věcných cen, diplomů, 
medailí, triček s logem na 36. ročník Běhu okolo Kuřidla jako XVI. ročníku Memoriálu Františka 
Kováře konaného 1. 10. 2016 v lokalitě Strakonice-Habeš.   
XVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. s., 
Pod Hradem 128, IČO: 16820088 na nákup pohárů, medailí, pronájem sportovního zařízení, výdaje na 
rozhodčí na plavecké závody Vánoční cena 2016, které se budou konat 21. 12. 2016. 
XVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 6 000 Kč Kanoistickému klubu Otava Strakonice,  
z. s., Radomyšlská 522,  IČO: 46668152 na pořízení cen pro mládežnické kategorie  
a technické zajištění 27. ročníku závodů ve vodním slalomu Strakonické slalomy konaném na Podskalí 
- Ostrov 9.-10.7.2016 
XVIX. 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, Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. s., 
Pod Hradem 128, IČO: 16820088 na nákup pohárů, medailí, výdaje za rozhodčí na turnaj mládeže ve 
vodním pólu Czech Open 2016, který se bude konat 29. - 31. 7. 2016 ve sportovním areálu Na 
Sádkách ve Strakonicích. 
XX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, České tábornické unii TK Podskalí Strakonice, 
Nerudova 1037, IČO: 69567441 na autobusovou přepravu, palivové dřevo, opravy a obnovu materiálu 
pro tábornickou školu, benzin do elektrocentrál a cestovné pro externí lektory při Jihočeské oblastní 
tábornické škole ve dnech 14. - 28. 8. 2016. 
XXI. 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, 
Katovice, IČO: 22728911 na ceny pro nejlepší družstva a hráče, rozhodčí a materiální zabezpečení 
Minibasketbalového vánočního turnaje 2016 pořádaného ve sportovní hale STARZ Strakonice a 
tělocvičně TJ ČZ Strakonice 27. - 29. 12. 2016.  
XXII. 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, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Strakonice 
I, Sokolovská 38, IČO: 65016980 na zapůjčení mobilních toalet, časomíry, stanů  
a přístřešků, cestovné pro rozhodčí, úrazové pojištění, pořízení pohárů a dalších cen na soutěž v 
požárním sportu, 14. ročník soutěže O putovní pohár starosty města Strakonice na ploše pod Hvězdou 
konané 3. 9. 2016. 
XXIII. 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, Tělocvičné jednotě Sokol Strakonice, Na Stráži 
340, IČO: 60829265 na zajištění dopravy závodníků do Prahy na republikovou soutěž družstev v 
akrobacii a skocích na malé trampolíně TEAMGYM v prosinci 2016. 
XXIV. 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, Tělocvičné jednotě Sokol Strakonice, Na Stráži 
340, IČO: 60829265 na materiální zajištění závodníků a jejich dopravu na oblastní soutěž družstev v 
akrobacii a skocích na malé trampolíně TEAMGYM Písek v listopadu 2016. 
XXV. 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, 
Katovice, IČO 22728911 na pořízení cen pro nejlepší družstva a hráče, na rozhodčí a materiální 
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zabezpečení Přípravného turnaje žáků U15 ve sportovní hale STARZ a tělocvičně TJ ČZ Strakonice. 
Akce se uskuteční v září nebo říjnu, podle losu basketbalových soutěží. 
XXVI. 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, Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. s., 
Pod Hradem 128, IČO: 16820088 na pořízení pohárů pro družstva a některé ceny pro jednotlivce na 
36. ročník turnaje čtyř družstev v kuželně TJ Fezko konaný 3. - 4. 9. 2016.  
XXVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. s., Pod 
Hradem 128, IČO: 16820088 na nákup pohárů a některé ceny na sportovně kulturní akci Vánoční cena 
žáků a mladšího dorostu v kuželně TJ Fezko dne 11. 12. 2016. 
XXVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč TJ ČZ Strakonice, oddíl nohejbalu, Máchova 108, 
IČO: 00475921 na nákup cen pro soutěžící družstva, náklady na rozhodčí při tradičním nohejbalovém 
turnaji trojic v areálu Habeš - Strakonice 27. 8. 2016. 
XXIX. 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, Tělocvičné jednotě Sokol Strakonice, Na Stráži 
340, IČO: 60829265 na odměny pro účastníky akce Noc Sokoloven - celorepublikové akce pro děti i 
dospělé konané 23. 9. 2016. 
XXX. 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, 
Katovice, IČO 22728911 na ceny do dovednostních soutěží, rozhodčí a materiální zabezpečení akce 
"Přípravná utkání minižáků U12" konané 22. - 27. 8. 2016. 
XXXI. 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, 
Katovice, IČO 22728911 na ceny do dovednostních soutěží, rozhodčí a materiální zabezpečení akce 
"S basketbalem mířím výš…" konané v září 2016. 
XXXII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč TJ ČZ Strakonice, oddíl nohejbalu, Máchova 108, 
IČO: 00475921 na pořízení cen pro soutěžící družstva krajského nohejbalového turnaje trojic v areálu 
Habeš - Strakonice 10. 9. 2016. 
XXXIII. 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 badmintonu, Máchova 
108, IČO: 00475921 na materiálně-technické zabezpečení akce, poháry, medaile, ceny a rozhodčí na 
badmintonový turnaj přípravek v tělocvičně TJ ČZ Strakonice konaný 12. 11. 2016. 
XXXIV. 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, Občanskému sdružení Strakoband Strakonice, Na 
Dubovci 6, IČO: 01352075 na úhradu nájemného za hřiště, nákup dresů a fotbalových míčů, cen, 
nákladů za rozhodčí a lajnování hřiště na fotbalový turnaj pro dorost a žáky na hřišti Na Křemelce 
konaný 16. 7. 2016. 
XXXV. 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 badmintonu, Máchova 
108, IČO: 00475921 na materiálně-technické zabezpečení akce, poháry, medaile, ceny, výdaje za 
rozhodčí na badmintonový turnaj přípravek v tělocvičně TJ ČZ Strakonice konaný 15. 10. 2016. 
XXXVI. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Starý Dražejov, IČO: 
67151647 na nákup pohárů, diplomů, zajištění rozhodčích, vypůjčení terčů, pronájem  aparatury pro 
komentování soutěže a doprovodnou hudbu a další drobné výdaje na hasičskou soutěž v požárním 
útoku pořádanou v rámci poháru Šumavské hasičské ligy Dudák Cup konané 6. 8. 2016. 
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XXXVII. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) Svazu diabetiků ČR, územní organizace Strakonice, pobočnému 
spolku, Spojařů 1226, IČO: 70501297 na zajištění turnaje, nákup cen a zaplacení nájmu kuželny TJ 
Fezko na Vánoční turnaj v kuželkách konaný 15. 12. 2016. 
XXXVIII. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) Pavlu Zachovi, Modlešovice 12, Strakonice na zakoupení cen pro 
účastníky 4. ročníku turnaje ve stolním tenise v Modlešovicích, který se uskuteční  
17. 12. 2016. 
XXXIX. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 
IČO: 16820088 na nákup pohárů pro družstva a některé ceny pro jednotlivce na sportovně kulturní 
akci Jitrnice v kuželně TJ Fezko, která se bude konat 16. 12. 2016. 
XL. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) občanskému sdružení Manta-diving, Palackého nám. 91, Strakonice, 
IČO: 01300784 na poznávací zájezd do delfinária v německém Norimberku  z důvodu nesplnění účelu 
vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit pro rok 2016. 
XLI. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) občanskému Manta-diving, Palackého nám. 91, Strakonice, IČO: 
01300784 na víkendové soustředění na Kubově Huti z důvodu nesplnění účelu vyhlášeného Dotačního 
programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 
2016. 
XLII. Nesouhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 6) občanskému sdružení Potápěči Strakonice, Kosmonautů 1242, 
Strakonice, IČO: 22662057 na soustředění kroužku sportovního potápění na Mačkově z důvodu 
nesplnění účelu vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 
ostatních volnočasových aktivit pro rok 2016. 
XLIII. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávních smluv v předloženém znění. 
XLIV. Pov ěřuje 
starostu města podpisem uvedených veřejnoprávních smluv.   
 

• Ukončení smlouvy o poskytování informačních služeb v oblasti turistického ruchu a 
revokace usnesení č. 1424/2003 

Usnesení č. 2412/2016 (55/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením účinnosti smlouvy o poskytování informačních služeb v oblasti turistického ruchu, 
uzavřené mezi městem Strakonice a RNDr. Ladislavem Havlem – Ciao…, cestovní kanceláří a 
mapovým informačním centrem dne 2. 1. 2004, výpovědí s výpovědní lhůtou tři měsíce ke dni 31. 12. 
2016.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem výpovědi.  
III. Revokuje  
usnesení č. 1424/2003 ze dne 12. 11. 2003 s účinností ke dni 31. 12. 2016.  
 
3. Odbor rozvoje           

• Veř. zakázka malého rozsahu „Územní studie Podskalí 2 a Územní studie Podskalí 3“  
Usnesení č. 2413/2016 (55/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
na základě Protokolu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek s vyhodnocením veřejné zakázky 
malého rozsahu: „Územní studie Podskalí 2 a Územní studie Podskalí 3“. Nejvýhodnější nabídka byla 
podána společností BUILDING-INVESTMENT, s.r.o., Doubravice 40, 387 35 Doubravice, IČ: 654 
15 680, za celkovou cenu díla 63 000,- Kč bez DPH, tj. 76 230,- Kč vč. DPH 
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II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem BUILDING-INVESTMENT, s.r.o., Doubravice 40, 387 35 
Doubravice, IČ: 654 15 680, na zpracování „Územní studie Podskalí 2 a Územní studie Podskalí 3“ za 
cenu díla 63 000,- Kč bez DPH, tj. 76 230,- Kč vč. DPH 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 

• Veřejná zakázka malého rozsahu „Kompletní řízení zpracování podkladů pro 
financování projektu Technologický park Strakonice „Přádelna“ a konzultační podpora 
řídícímu výboru při realizaci projektu“  

Usnesení č. 2414/2016 (55/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souladu s čl. 1 odst. 6 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, že 
veřejná zakázka malého rozsahu „Kompletní řízení zpracování podkladů pro financování projektu 
Technologický park „Přádelna“ ve Strakonicích a konzultační podpora řídícímu výboru při realizaci 
projektu“ bude zadána zhotoviteli společnosti SMART DIALOG s.r.o., Rybalkova 382/57, 101 00 
Praha 10, IČ: 24135119   
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností SMART DIALOG s.r.o., Rybalkova 382/57, 101 00 Praha 
10, IČ: 24135119, na dílo „Kompletní řízení zpracování podkladů pro financování projektu 
Technologický park „Přádelna“ ve Strakonicích a konzultační podpora řídícímu výboru při realizaci 
projektu“ za cenu díla 500 000,- Kč bez DPH, tj. 605 000,- Kč vč. DPH 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 

• Projekt „Zateplení bytových domů č.p. 204, 205 a 206  v ulici Stavbařů ve Strakonicích“ 
– podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice – 
revokace usnesení 

Usnesení č. 2415/2016 (55/3) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení Rady města Strakonice č. 2096/2016 ze dne 11.6.2016. 
II. Souhlasí 
s podáním žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu do výzvy č. 37 – 
Energetické úspory v bytových domech II na projekt „Zateplení bytových domů č.p. 204, 205 a 206 
v ulici Stavbařů ve Strakonicích“.  
III. 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 „Zateplení 
bytových domů č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů ve Strakonicích“.  
 
4. MěÚSS            

• Seznam uživatelů Azylového domu MěÚSS Strakonice - 2. čtvrtletí r. 2016 
Usnesení č. 2416/2016 (55/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
seznam uživatelů Azylového domu předložený ředitelkou MěÚSS za období duben - červen r. 2016: 
II. Ukládá 

a) Ředitelce MěÚSS Strakonice i nadále uzavírat smluvní vztahy o službě sociální prevence 
v Azylovém domě v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších změn a doplňků. 

b) Nadále předkládat čtvrtletně na vědomí RM seznam uživatelů Azylového domu MěÚSS 
Strakonice. 
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HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 
5. Odbor dopravy            

• Zápis z 12. jednání dopravní komise Města Strakonice dne 21.6.2016 
Usnesení č. 2417/2016 (55/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 12. jednání  dopravní komise konané dne 21.6.2016. 
 
6. Finanční odbor             

• Rozpočtová opatření č. 86 – 89 
Usnesení č. 2418/2016 (55/6) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 86  ve výši  13 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci odboru ŠCR z org. 214 -  opatření 3 – Podpora provozu, oprav a 
údržby sportovišť ve vlastnictví žadatele, kde nebyly na základě žádostí rozděleny  všechny schválené 
finanční prostředky na org. 212 – opatření 2 - Podpora na nájemné ve sportovních zařízeních města 
Strakonice pro mládež – v tělocvičnách základních škol zřizovaných městem Strakonice, kde je 
naopak nedostatek finančních prostředků. 
 (v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skutečnost 
k 30.6. 

předpoklad 
čerpání 

ŠCR – opatř. 2 – nájemné v tělocvičnách ZŠ   334,0 13,0 347,0 194,5 347,0 

    Opatř.3-Podpora 956,0 -13,0 943,0 592,9 943,0 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  
Výdaje                 212 3429 5xxx 13,0   

Výdaje   214 3429 5xxx -13,0   
RO  č. 87  ve výši   16 400,- Kč 
Navýšení rozpočtu odboru ŠCR na položce školství na  výplaty prospěchových stipendií žákům v 
základních školách zřizovaných městem Strakonice ve školním roce 2015/2016.  Rozpočtové opatření 
bude kryto příspěvkem od Komerční banky a.s., Strakonice. Komerční banka a.s. nabídla účastnit se 
na projektu výplat stipendií formou příspěvku žákům, kteří mají účet u této banky, a to ve výši 200,- 
Kč/účet žáka. Předpokládá se výplata 82 žákům základních škol ve Strakonicích. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 30.6. 

předpoklad 
čerpání 

ŠCR – prospěchová stipendia   60,0 16,4 76,4 0,0 76,4 

    KB a.s. 0,0 16,4 16,4 0,0 16,4 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  
Výdaje                 1333 3113 5494 16,4   
Příjmy   1333 3113 2324 16,4   
RO  č. 88  ve výši  225 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z položky určené na mzdové výdaje zaměstnanců města na položku 
výplata odstupného z důvodu povinnosti zaměstnavatele vyplatit odstupné v případě ukončení 
pracovního poměru dle § 52 c) ZP. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 30.6. 

předpoklad 
čerpání 
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Personální - odstupné   357,0 225,0 582,0 0,0 582,0 

    Personální - platy 53 205,0 -225,0 52 980,0 19 451,7 52 980,0 

        

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  
Výdaje                 101 6171 5024 225,0   

Výdaje   101 6171 50xx -225,0   
RO  č. 89  ve výši  50 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na akci „Restaurování stélového náhrobku se sochou Krista 
Spasitele u kaple Nejsvětější Trojice v areálu hřbitova u kostela sv. Václava ve Strakonicích“. Na akci 
je přislíbena dotace z JčK ve výši 11.000,- Kč, realizace akce byla odsouhlasena RM Strakonice dne 
29.6.2016 pod č. usnesení 2347/2016. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z úroků. 

 
• Odpisové plány příspěvkových organizací města 

Usnesení č. 2419/2016 (55/6) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
odpisové plány na r. 2016 podle návrhu těchto příspěvkových organizací: 

- MŠ Strakonice, A.B.Svojsíka 892, Strakonice 
- MŠ Strakonice, Lidická 625, Strakonice 
- ZŠ FLČ, Jezerní 1280, Strakonice 
 
• Šmidingerova knihovna Strakonice – zvýšení limitu na platy 

Usnesení č. 2420/2016 (55/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s navýšením limitu prostředků na platy příspěvkové organizaci Šmidingerova knihovna Strakonice o 
částku 70 tis. Kč na celkovou výši 5 570 tis. Kč na rok 2016. 
 
7. Sociální odbor           

• Přidělení bytu v DPS 
Usnesení č. 2421/2016 (55/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 022 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Jezerní 
1281, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 35,68 m2 se slečnou Janou Košánovou, Strakonice, 
přičemž smlouva 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 35,68 m2, přičemž od částky bude 
odečtena částka 89,20 Kč (smluvní sleva - nebyla zajištěna instalace vařiče ani sporáku) a přičtena 
částka 50,00 Kč (zařizovací předměty), tudíž měsíční nájemné pro bytovou jednotku č. 022 v č.p. 1281 
ul. Jezerní, Strakonice I, činí 1.745,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
8. Kancelář starosty        

• Zrušení komise pro cestovní ruch 
Usnesení č. 2422/2016 (55/8) 
Rada města po projednání 
I. Ruší  
komisi pro cestovní ruch, která byla zřízena usnesením rady města č. 64/2014 dne 26.11.2014, ke dni 
31.7.2016. 

• Běh naděje dne 15. září 2016 
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Usnesení č. 2423/2016 (55/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s bezplatným užíváním I., II. a III. nádvoří strakonického hradu, areálu letního kina a se samotnou 
realizací „Běhu naděje“ dne 15. září 2016 v době od 6:00 – 14:00 hodin. 
II. Ukládá 
MěKS zajistit bezplatné užívání I., II. a III. nádvoří strakonického hradu, areálu letního kina dne  
15. září 2016 v době od 6:00 – 14:00 hodin. 
III. Ukládá 
pracovníkům Technických služeb Strakonice, s.r.o., v době pořádání Běhu naděje, zajistit bezplatné 
užívání veřejného WC na III. nádvoří strakonického hradu 
IV. Pověřuje 
ředitele MěKS podpisem předmětných smluv 
 
9. Odbor informatiky a provozu          

• Výzva 28  Integrovaného regionálního operačního programu 
Usnesení č. 2424/2016 (55/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zpracováním analýzy a studie proveditelnosti pro Výzvu 28 IROP.  
II. Souhlasí 
v souladu s čl. 1 odst. 6 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, že 
veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování analýzy a studie proveditelnosti pro Výzvu 28 IROP“ 
bude zadána zhotoviteli společnosti EDU-PRO Consulting, a.s, Vladislavova 250, 397 01 Písek, IČ: 
24145441. 
III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností EDU-PRO Consulting, a.s, Vladislavova 250, 397 01 Písek, 
IČ: 24145441, na dílo „Zpracování analýzy a studie proveditelnosti pro Výzvu 28 IROP“ za cenu díla 
150 000,- Kč bez DPH, tj. 181 500,- Kč vč. DPH 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 

• Výzva 26  Integrovaného regionálního operačního programu 
Usnesení č. 2425/2016 (55/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zpracováním analýzy a studie proveditelnosti pro Výzvu 26 IROP.  
II. Souhlasí 
v souladu s čl. 1 odst. 6 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, že 
veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování analýzy a studie proveditelnosti pro Výzvu 26 IROP“ 
bude zadána zhotoviteli společnosti EDU-PRO Consulting, a.s, Vladislavova 250, 397 01 Písek, IČ: 
24145441. 
III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností EDU-PRO Consulting, a.s, Vladislavova 250, 397 01 Písek, 
IČ: 24145441, na dílo „Zpracování analýzy a studie proveditelnosti pro Výzvu 26 IROP“ za cenu díla 
150 000,- Kč bez DPH, tj. 181 500,- Kč vč. DPH 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
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• Smlouva o nájmu prostor na školení zapisovatelů a předsedů okrskových volebních 

komisí mezi městem Strakonice a Úřadem práce České republiky 
Usnesení č. 2426/2016 (55/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu prostor (velká zasedací místnost ve Smetanově ulici 533) pro školení 
zapisovatelů a předsedů okrskových volebních komisí na 21.9.2016 s Úřadem práce České republiky, 
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991 za celkovou cenu 4.787 Kč, která se bude hradit 
z dotace na volby do zastupitelstev krajů 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o nájmu prostor v předloženém znění 

 
• Zrušení zadání výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky na pořízení 

služebního vozu pro SPOD z dotace MPSV z důvodu nejednoznačného zadání (č. usn. 
2356/2016 ze dne 29.6.2016)  

Usnesení č. 2427/2016 (55/9a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
zrušit výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Pořízení 1 ks služebního 
osobního vozu pro sociální odbor – SPOD na leasing“. 
II. Ukládá 
vedoucímu odboru informatiky a provozu zajistit plnění veškerých úkonů při zrušení této zakázky. 
III. Pov ěřuje 
vedoucího odboru informatiky a provozu podepisováním veškerých dokumentů souvisejících 
s administrací zrušení této veřejné zakázky. 

 
• Výzva  k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení 1 ks 

služebního osobního vozu pro sociální odbor – SPOD na leasing z dotace MPSV“ 
Usnesení č. 2428/2016 (55/9a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Pořízení 1 ks služebního 
osobního vozu pro sociální odbor – SPOD na leasing“ v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných 
zakázek v podmínkách města Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto 
dodavatelům: 
Autoservis Šrachta s.r.o., Písecká 513, 386 01 Strakonice, IČ 01942344, tel.: 383322226 
Auto Ševčík c.z., spol. s r.o., odštěpný závod Strakonice, Dopravní 35, 386 01 Strakonice, IČ 
48207322, tel.: 383311040 
Auto Kápl s.r.o., Malé Nepodřice 41, 397 01 Písek, IČ 48207284, tel.: 382270109 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy k podání nabídky na realizaci této veřejné zakázky na webových stránkách města 
Strakonice za účelem možnosti podání nabídky neomezeným počtem uchazečů  
III. Jmenuje 
předsedu a členy hodnotící komise ve složení: 
1. Vladimír Stroner (předseda) 2. Milan Jungvirt (člen), 3. Rudolf Ulč (člen), 4. Rudolf Slavík (člen), 

5. Radoslav Koudelka (člen), 
náhradníky předsedy a členů hodnotící komise ve složení: 
2. Ing. Václav Býček (náhradník předsedy), 2. Mgr. Břetislav Hrdlička (náhradník člena), 3. Ing. 

Václav Sýkora (náhradník člena), 4. Miroslav Bestrejka (náhradník člena), 5. Ing. Richard Kozák 
(náhradník člena). 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru informatiky a provozu zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
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V. Pověřuje 
vedoucího odboru informatiky a provozu podepisováním veškerých dokumentů souvisejících 
s administrací této veřejné zakázky. 
 
10. MěKS            

• Výsledky veřejné zakázky malého rozsahu – Účetní služby pro MěKS Strakonice 
Usnesení č. 2429/2016 (55/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
výsledek veřejné zakázky malého rozsahu – Účetní služby pro MěKS Strakonice. Dne 12. 7. 2016 
zasedala výběrová komise ve složení Mgr. Břetislav Hrdlička, František Christelbauer, Soňa 
Petříková, JUDr. Rva Dlouhá, Ing. Jitka Šochmanová a zhodnotila tři zaslané nabídky. 
1. Ing. Jarmila Slobodníková, Prachatice, IČ: 40740919, která odstoupila z důvodu nesplnění 
technických kvalifikačních předpokladů. 
2. UDAS Financial Service s.r.o., Tachov, IČ: 26339986, která byla vyřazena z důvodu neoznačené 
obálky (dle článku 7 výzvy). 
3. ADU.CZ Malenice, IČ: 62522078, která byla vybrána - uchazeč splnil všechny požadavky výzvy.  
Vítěznou firmou je ADU.CZ, Zámostí 68, Malenice, IČ: 62522078 
II. Pověřuje  
ředitele MěKS Strakonice podpisem předmětné smlouvy s vítěznou firmou. 

 
11. TS            

• Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá (Bártíková Marie)  
Usnesení č. 2430/2016 (55/11) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
v případě, že nájemce do 31.7.2016 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Bártíková Marie, Strakonice, č.b. 014 o velikosti 3+1 s příslušenstvím, I. kategorie 
ve IV. nadzemím podlaží domu. 
II. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.7.2016 uhradí dlužnou částku, uzavřít s ním novou nájemní smlouvu na 
předmětný byt a to na dobu určitou 1 měsíc s automatickou obnovou při plnění nájemních podmínek. 
III. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu do konce platnosti nájemní smlouvy tj. do 31.7.2016, učinit potřebná opatření 
k podání návrhu na vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
                

• Aktualizace plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2016 
Usnesení č. 2431/2016 (54/11) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
souhlasit s realizací náhradní akce a s jejím dodatečným zařazením do plánu oprav a údržby bytového 
fondu roku 2016: celková rekonstrukce bytu v Bažantnici 518.Byt 2+1, číslo bytu 001 v 1. nadzemním 
podlaží. Maximální částka za rekonstrukci bude činit 350 000,- Kč včetně DPH. Tato částka  bude 
hrazena z rozpočtu na údržbu a opravy bytového fondu. 
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství, zařadit realizaci rekonstrukce bytu 
v Bažantnici 518 do plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2016. 
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12. ŽP 

• Veřejné zakázky malého rozsahu – výběr dodavatele děl „Zpracování lesních 
hospodářských osnov pro zařizovací obvod Strakonice – sever“ a „Zpracování lesních 
hospodářských osnov pro zařizovací obvod Strakonice – jih“, vše v rámci správního 
obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice, s platností od  

      1.1.2018 – 31.12.2027 
Usnesení č. 2432/2016 (55/91) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu provedeného komisí pro otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele díla „Zpracování lesních hospodářských osnov 
pro zařizovací obvod Strakonice – sever, v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Strakonice, s platností od 1.1.2018 – 31.12.2027“. Nejvýhodnější nabídka byla podána obchodní 
firmou ING – FOREST, s.r.o., Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové, IČO 24170852, za cenu 256 Kč na 
1 ha lesa bez DPH. 
Pořadí firem:      
1. ING – FOREST, s.r.o., Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové, IČO 24170852 
2. Ing. Vítězslav Křivka, lesnická taxace, Topolky 26, 616 00 Brno, IČ 88562778 
3. SILVA PROJEKT, s.r.o., Kotojedská 1044/27, 767 01 Kroměříž, IČ 29295033 
II. Souhlasí 
S vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu, provedeného komisí pro otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele díla „Zpracování lesních hospodářských osnov 
pro zařizovací obvod Strakonice – jih, v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Strakonice, s platností od 1.1.2018 – 31.12.2027“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností 
firem IFER – Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o., Čs. armády 655, 254 01 Jílové u Prahy, IČ 
26391040 a                      ING – FOREST s.r.o., Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ 
24170552, za cenu 244 Kč na 1 ha lesa bez DPH. 
Pořadí firem:      

1. společnost firem IFER – Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o., Čs. armády 655, 254 01 
Jílové u Prahy, IČ 26391040 a ING – FOREST s.r.o., Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, IČ 24170552 

2. Ing. Vítězslav Křivka, lesnická taxace a projekční práce v lesnictví, Topolky 26,      616 00 
Brno, IČ 88562778 

3. SILVA PROJEKT, s.r.o., Kotojedská 1044/27, 767 01 Kroměříž, IČ 29295033 
III. Souhlasí 
s uzavřením smluv o dílo, na vypracování lesních hospodářských osnov mezi Městem Strakonice a 
společností firem IFER – Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o.,        Čs. armády 655, 254 01 
Jílové u Prahy, IČ 26391040 a ING – FOREST s.r.o., Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
IČ 24170552 a mezi městem Strakonice a firmou ING – FOREST, s.r.o., Kotkova 988, 544 01 Dvůr 
Králové, IČO 24170852. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv na vypracování lesních hospodářských osnov. 
 
13. Komise RM - odvolání členů  
Usnesení č. 2433/2016  
Rada města po projednání 
I. Odvolává 

a) p. Maria Vlčka z komise pro rozvoj města a podnikání na vlastní žádost 
b) p. Petra Sojku z komise dopravy 
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14. Námitka podjatosti (konkurzní řízení na vedoucí místo ředitele/ky ZŠ Povážská, Nad školou 
560, Strakonice) 
Usnesení č. 2434/2016 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
námitku podjatosti PhDr. Aleše Bartoně do konkurzního řízení na vedoucí místo ředitele/ky ZŠ 
Povážská, Nad školou 560, Strakonice, které proběhlo dne 24.5.2016. 
II. Trvá 
na svém usnesení č. 2273/2016 ze dne 15.6.2016. 
 
15. Žádost o bezplatný pronájem pozemků v době konání MDF 
Usnesení č. 2435/2016 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s bezplatným pronájmem pozemků č. 1255/1, 1255/2, 1248/4, 1734, 1735 v k.ú. Strakonice TJ Fezko 
Strakonice z.s., Pod Hradem 128, Strakonice a to ve dnech 26.8. – 28.8.2016 za účelem provozování 
parkoviště v době konání MDF.  
II. Souhlasí 
s bezplatným pronájmem pozemku č. 97/1 v k.ú. Strakonice HC Strakonice z.s., Na Křemelce 512, 
Strakonice a to ve dnech 26.8. – 28.8.2016 za účelem provozování parkoviště v době konání MDF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička      p. Milan Jungvirt     
            starosta                                       místostarosta    
                 
 


