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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  65. jednání Rady města Strakonice 

konaného 30. listopadu 2016 v malé zasedací místnosti 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:    7 členů RM 
                        Mgr. Hrdlička – starosta 
                        p. Jungvirt – místostarosta 

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

        
1. Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 2811/2016 – č. 2836/2016 
2. Technické služby 

• Návrh ceny vodného a stočného na r. 2017, nájemné z vodohospodářské infrastruktury za r. 
2017 

     Usnesení č. 2837/2016 
 3. MěÚSS 

• Přijetí darů 
            Usnesení č. 2838/2016 

4. Odbor školství a CR 
• Individuální dotace - Český kynologický svaz ZKO Strakonice – 186 

            Usnesení č. 2839/2016 
• Zápis z 19. jednání komise pro kulturu ze dne 15. 11. 2016 

            Usnesení č. 2840/2016 
• Zápis ze 17. jednání komise pro sport ze dne 14. 11. 2016 

            Usnesení č. 2841/2016 
• Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 

volnočasových aktivit pro rok 2017 
            Usnesení č. 2842/2016 

• Obecně závazná vyhláška města Strakonice o nočním klidu 
            Usnesení č. 2843/2016 

• Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 6/2016, kterou se stanoví školské obvody 
mateřských škol zřizovaných městem Strakonice 

           Usnesení č. 2844/2016 
• Dohody o ukončení účinnosti smluv o zajištění předškolního vzdělávání dítěte a o příspěvku 

za umístění v mateřských školách ve Strakonicích, smlouvy o zajištění předškolního 
vzdělávání ve školském obvodu spádové mateřské školy zřizované městem Strakonice 

           Usnesení č. 2845/2016 
• Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice – žádost o schválení čerpání investičního 

fondu 
                    Usnesení č. 2846/2016  

5. Odbor rozvoje 
• Úprava rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 

podpory ze státního fondu životního prostředí ČR - projekt ÚV Pracejovice – rekonstrukce a 
modernizace 

            Usnesení č. 2847/2016 
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• Projekt „Opatření na retenci srážkových vod v k.ú. Přední Ptákovice“ – podání žádosti 
o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 

                        Usnesení č. 2848/2016 
 

• Projekt v rámci „Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech“ – schválení 
realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 

           Usnesení č. 2849/2016 
6. Finanční odbor 

• Rozpočtová opatření č. 125 – 131 
            Usnesení č. 2850/2016 

• Aktualizace rozpočtového výhledu města Strakonice na období let 2018 – 2021 
           Usnesení č. 2851/2016 

• Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2017 
           Usnesení č. 2852/2016  

• Informace k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách 
           Usnesení č. 2853/2016 

• OZV 5/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 

           Usnesení č. 2854/2016  
• Finanční výbor – Zápis č. 4/2016 ze dne 20. 09. 2016 

                                         Zápis č. 5/2016 ze dne 07. 11. 2016 
            Usnesení č. 2855/2016 

• Kontrolní výbor – Zápis č. 11 ze dne 18. 10. 2016 
                        Usnesení č. 2856/2016 

7. Starosta 
• Nabídka společnosti Madeta a.s. – prodej akcií společnosti Recyklace odpadů a skládky a.s. 

            Usnesení č. 2857/2016 
8. Odbor informatiky a provozu 

• Prezentace práce na studii proveditelnosti pro IROP č.28 
            Usnesení č. 2858/2016 

9. Odbor dopravy 
• Zápis z 14. jednání dopravní komise Města Strakonice dne 1.11.2016 

            Usnesení č. 2859/2016 
• Přepracování projektové dokumentace řešící rekonstrukci ulice Krále Jiřího z Poděbrad 

            Usnesení č. 2860/2016 
• Výkup pozemků v ulici Mírová 

                    Usnesení č. 2861/2016 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
65. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta p. M. Jungvirt v 15:00 hodin v malé zasedací 
místnost MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání.  
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1. Majetkové záležitosti 
 
1) Hřiště s umělou trávou – nájemní smlouva   
Usnesení č. 2811/2016 (65/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Strakonice, IČ 00251810, a 
Správou tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice, IČ 00367915, Na Křemelce 512, 386 01 
Strakonice, kterým bude zúžen předmět výpůjčky o část pozemku parc.č. 441/1 o výměře cca 7700 m2 
v kat. území Strakonice, na kterém se nachází hřiště s umělou trávou. Předmět výpůjčky se zužuje o 
pozemek včetně stavby hřiště. Uzavření tohoto dodatku bude bezprostředně předcházet uzavření 
nájemní smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení. 
II. Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice, IČ 00251810, jako pronajímatel a spolkem 
FK Junior Strakonice z.s., IČ 228 90 947, se sídlem Na Křemelce 304, Strakonice I, 386 01 
Strakonice, jako nájemcem, jejímž předmětem bude užívání části pozemku parc.č. 441/1 o výměře cca 
7700 m2 v kat. území Strakonice, na kterém se nachází hřiště s umělou trávou (viz. grafická příloha) a 
to včetně stavby umělého hřiště.  
Výše nájemného je dohodnuta ve výši 12.000,- Kč za rok s DPH. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.3.2028. 
Ve smlouvě budou následující podmínky, které vychází zejména z dotačního programu 133 510 
Podpora materiálně technické základny sportu pro rok 2017 vyhlášené Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, případně dalších podmínek pronajímatele:   
- po celou dobu trvání smlouvy (tzn. do 31.3. 2028) nesmí nájemní smlouva zaniknout a ani nesmí být 
převedena na jiný subjekt, s tím, že pokud nájemce dotaci neobdrží pak je možné nájemní smlouvu 
vypovědět i bez udání důvodu v tříměsíční lhůtě  
- pronajatá nemovitost, která je předmětem investičního záměru nesmí být zatížena zástavním právem 
nebo bankovním úvěrem či jinou obdobnou formou zajištění 
- majetek pořízený z dotace musí být po dobu nájmu využíván za účelem, pro který byla dotace 
poskytována 
- nájemce bude povinen na vlastní náklady zajišťovat provoz a údržbu předmětu nájmu, včetně hrazení 
nákladů na osvětlení hřiště    
III. Pov ěřuje  
starostu uzavřením a podpisem předmětného dodatku a nájemní smlouvy 
 
2) FK Junior Strakonice, z.s., - žádost o poskytnutí stanoviska města pro investiční dotaci 
Usnesení č. 2812/2016 (65/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s žádostí o dotaci na projekt „Rekonstrukce hřiště s UMT na Sídlišti“ se zasláním 
následujícího vyjádření FK Junior Strakonice, z.s.: 
 
Město Strakonice plně podporuje tuto investici v oblasti rozvoje sportovních aktivit ve Strakonicích a 
vnímá tento investiční projekt jako důležitý prvek rozvoje sportu a společenského vyžití. Město 
Strakonice je připraveno pomoci investorovi (FK Junior Strakonice, z.s.), při hledání zajištění dalších 
finančních prostředků potřebných k dofinancování projektu mimo zdroje této investiční dotace. 
 
Odůvodnění kladného vyjádření: 

- FK Junior Strakonice, z.s. dlouhodobě kvalitně pracuje s mládeží v oblasti sportovních aktivit, 
fotbalová mužstva dospělých aktivně a dobře reprezentují místní tělovýchovnou jednotu. 

- Sportovní areál „Na Sídlišti“ slouží pro město Strakonice jako přirozené centrum sportovních 
a společenských akcí místních zájmových spolků a obyvatel. 

- Sportoviště je často využíváno základními školami k výuce mimo areál školy v oblasti sportu 
a zájmového využití. 



 4 

- Sportovní areál „Na Sídlišti“ je provozován jako bezplatné, veřejně přístupné sportoviště pro 
děti a mládež. 

- Navrhovaný stav rekonstrukce je navržen úsporně, ale zároveň, aby odpovídal schváleným 
podmínkám pro sportovní přípravu a soutěže a přitom objekt sloužil i pro potřeby 
společenských akcí konaných v areálu sportoviště. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného vyjádření. 
 
3) Projekt „Revitalizace strakonického hradu – II. etapa“ – postup proti udělené korekci 
poskytovatele dotace 
Usnesení č. 2813/2016 (65/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
v souladu s usnesením 2703/2016 (62/1) ze dne 26.10.2016 s textem třístranné dohody (administrátor 
– právní zástupce – město Strakonice) o rozsahu požadované součinnosti a společném postupu proti 
přidělení neoprávněné korekce ze strany poskytovatele dotace na realizaci projektu: Revitalizace 
strakonického hradu – II. etapa“. 
II. Souhlasí  
starostu města podpisem předmětné dohody. 
 
4) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 2814/2016 (65/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 005 o velikosti 1+1 a 
výměře 37,10 m2 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 listopad do 25.11.2016. V případě, že Žaneta Grundzová, Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc listopad do 25.11.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.883,- Kč. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 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 listopad do 25.11.2016. V případě, že Denisa Žigová, Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc listopad do 25.11.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč. 
III. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 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 listopad do 25.11.2016. V případě, že Zdeňka Murgáčová, 
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč. 
IV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č.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 listopad do 25.11.2016. V případě, že Simona Horváthová, 
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč. 
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V. 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 listopad do 25.11.2016. V případě, že Jaroslava 
Hrdinová, Strakonice neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc listopad do 25.11.2016, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.014,- Kč 
VI. 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 listopad do 25.11.2016. V případě, že Marie Cinová, Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc listopad do 25.11.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 2.246,- Kč (přechod nájmu) 
VII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 014 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Alžbětou Lackovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2016. V případě, že paní Alžběta 
Lacková,  Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2016, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč. 
VIII. 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 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2016. V případě, že slečna Irena 
Balogová, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2016, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.187,- Kč. 
IX. 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 Miškovčíkem (dříve Sivákem), Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 
25.11.2016 a uhrazením splátky dluhu za měsíc říjen a listopad do 25.11.2016. V případě, že pan 
Július Sivák a pan Marek Miškovčík (dříve Sivák), Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc listopad a 
splátku dluhu za měsíc říjen a listopad do 25.11.2016, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.848,- Kč (dotace) 
X. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 018 o velikosti 3+1 a 
výměře 78,70 m2 v domě č.p. 1237 ul. Mládežnická pro pana Josefa Janečka, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc listopad do 25.11.2016. V případě, že pan Josef Janeček, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc listopad do 25.11.2016, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.497,- Kč 
XI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 2+1 a 
výměře 69,10 m2 v domě č.p. 767 ul. V Ráji pro paní Janu Všivákovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc listopad do 25.11.2016. V případě, že paní Jana Všiváková,  Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc listopad do 25.11.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.041,- Kč 
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XII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 o velikosti 1+1 a 
výměře 56,20 m2 v domě č.p. 204 ul. Stavbařů, Strakonice, pro paní Evu Grundzovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc listopad do 25.11.2016. V případě, že Eva Grundzová, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc listopad do 25.11.2016, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč 
XIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012 o velikosti 1+0 a 
výměře 29,80 m2 v domě č.p. 205 ul. Stavbařů pro paní Vendulu Vašátkovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc listopad do 25.11.2016. V případě, že paní Vendula Vašátková, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.594,- Kč. 
XIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 010 o velikosti 1+0 a 
výměře 43,70 m2 v domě č.p. 799 ul. Husova pro paní Dagmar Zubrikovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc listopad do 30.11.2016. V případě, že paní Dagmar Zubriková, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc listopad do 30.11.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.359,- Kč (dotace) 
XV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 013 o velikosti 1+1 a 
výměře 53,57 m2 v domě č.p. 799 ul. Husova pro paní Zuzanu Hermanovou (dříve Martincovou), 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc listopad do 30.11.2016. V případě, že paní Zuzana Hermanová (dříve 
Martincová), Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 30.11.2016, nebude jí smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.864,- Kč (dotace) 
XVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 025 o velikosti 3+kk a 
výměře 58,30 m2 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová pro paní Janu Kopeckou (dříve Kolorosovou), 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc.  
Nájemné 3.532,- Kč (dotace) 
XVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 02 o velikosti 2+kk a 
výměře 68,10 m2 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová, Strakonice, s paní Lenkou Svobodovou,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas je 
podmíněn uhrazením splátky dluhu za měsíc listopad dle podmínek dohodnutých v Dodatku č. 3 
k nájemní smlouvě č. 09-253 a uhrazením nájemného za měsíc listopad do 30.11.2016. V případě, že 
paní Lenka Svobodová, Strakonice neuhradí splátku dluhu a nájemné za měsíc listopad do 30.11.2016, 
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.918,- Kč (dotace) 
XVIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 1+1 a 
výměře 62,20 m2 v domě č.p. 58 U Sv. Markéty, Strakonice, s paní Stanislavou Novákovou,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2016. V případě, že paní Stanislava 
Nováková, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2016, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.732,- Kč 
IXX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 o velikosti 2+1 a 
výměře 76,46 m2 v domě č.p. 47 Velké náměstí, Strakonice, s paní Michaelou Brabcovou,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o ½ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením 
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nájemného za měsíc listopad do 25.11.2016. V případě, že paní Michaela Brabcová, Strakonice 
neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.588,- Kč 
XX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 1+1 a 
výměře 59,01 m2 v domě č.p. 364 ul. Havlíčkova, Strakonice, s panem Františkem Hrbou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2016. V případě, že pan František Hrba, Strakonice 
neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2016, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.253,- Kč 
XXI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 021 o velikosti 2+1 a 
výměře 75,44 m2 v domě č.p. 78, ul. Bezděkovská, s paní Martinou Lejskovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o ½ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením části 
nájemného za měsíc listopad do 25.11.2016. V případě, že paní Martina Lejsková, Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc listopad do 25.11.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.922,- Kč 
XXII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky 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 o 3 měsíce. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2016. V případě, že manželé Doubkovi, 
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2016, nebude jim smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 4.825,- Kč (dotace) 
XXIII.Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětných dodatků. 
 
5) Paní Věra Hrehová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2815/2016 (65/1) 
Rada města po projednání 
I.Nesouhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Věrou Hrehovou, Strakonice, 
týkající se prodloužení nájemního poměru o 1 měsíc.  
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni ukončení 
nájmu dobrovolně vyklizen.  
 
6) Vydání závazného stanoviska – doplatek na bydlení 
Usnesení č. 2816/2016 (65/1) 
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 9.11.2016 
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 
23.11.2016.  
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem výše uvedeného souhlasného stanoviska osobám, 
uvedených v příloze tohoto usnesení. 
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7) Žádost o pronájem nebytových prostorů v objektu Na Dubovci 140, v části obce Strakonice II 
– p. Pavel Švec, Strakonice 
Usnesení č. 2817/2016 (65/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a Pavlem Švecem, Strakonice, jejímž 
předmětem bude pronájem nebytových prostorů v objektu Na Dubovci 140 v části obce  Strakonice II, 
konkrétně se jedná o prostory v I. nadz. podl. o výměře       129 m2 sousedící s  prostorem bývalé 
„Přádelny“, a sice za následujících podmínek: 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, v případě neplacení 
nájemného činí výpovědní lhůta 1 měsíc, za nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok vč. DPH, tj. 64.500,- 
Kč/ročně vč. DPH (tzn. 53.306,- Kč/ročně bez DPH) + paušální částka na spotřebu vody ve výši 200,- 
Kč/měsíčně,  záloha na spotřebu el.  energie ve výši 1.000,- Kč/měsíčně, pronajímatel zajistí 
zásuvkové napojení el. energie + osvětlení do pronajatých prostorů, které bude osazeno podružným 
měřením,  nájemce bude využívat WC v administrativní budově,  předmět nájmu bude nájemce užívat 
za účelem zřízení zámečnické dílny, výše uvedené prostory nejsou vytápěny, stavební oddělení 
pronajatého prostoru od ostatních prostorů v objektu si zajistí nájemce na své náklady, způsob 
oddělení prostorů a případné jakékoliv další změny pronajatých prostorů bude nájemce konzultovat 
s investičním technikem města,  ve smlouvě budou zapracovány smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za 
provedení změn a úprav předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele (za každé porušení), dále za 
neodstranění změn a úprav předmětu nájmu nájemcem po skončení nájmu (za každé porušení), 
smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za porušení předání předmětu nájmu po skončení nájmu ve stavu 
obvyklém běžnému opotřebení (za každý započatý den prodlení s předáním předmětu nájmu).  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
8) Žádost Domu dětí a mládeže Strakonice 
Usnesení č. 2818/2016 (65/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s tím, aby Dům dětí a mládeže Strakonice využil nebytové prostory, které má pronajaté na základě 
nájemní smlouvy č. 02-225 uzavřené dne 30.9.2002 s městem Strakonice, v době pořádání 
příměstských táborů DDM Strakonice, tj.  od 21.8.2017 do 1.9.2017 jako základnu pro příměstské 
tábory, vzhledem k tomu, že účel využití NP pro základnu příměstského tábora, naplňuje účel užívání 
NP dohodnutý v dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 02-225 uzavřené dne 30.9.2002 s městem 
Strakonice (tj.  klubovny pro činnost DDM Strakonice - využití pro uzavřenou skupinu dětí a jejich 
volnočasové aktivity).   
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. st. 2840 v k.ú. Strakonice mezi městem 
Strakonice a Domem dětí a mládeže Strakonice, konkrétně se jedná o část zahrady přilehlé k objektu 
bývalé MŠ Ellerova 160 ve Strakonicích, v němž se nacházejí nebytové prostory, jejichž nájemcem je 
DDM Strakonice, a sice na dobu od  21.8.2017 do 1.9.2017, za účelem využití části pozemku jako 
základnu příměstských táborů DDM Strakonice společně s nebytovými prostory pronajatými 
v uvedeném objektu.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
9) Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostorů v ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice 
Usnesení č. 2819/2016 (65/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostorů v  ZŠ  F.L.Čelakovského Strakonice, 
konkrétně se jedná o skladovací prostory v suterénu budovy Školní jídelny Chelčického o výměře 41,5 
m2. 
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10) Nájemní smlouva – 1 ks HDPE mikrotrubičky 10/8 mm 
Žadatel: ČD – Telematika a.s., Pernerova 2818/2a, 130 00 Praha 3 
Usnesení č. 2820/2016 (65/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zněním smlouvy na pronájem 1 ks HDPE mikrotrubičky 10/8 mm. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
11) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1371/54 a 441/47 v k.ú. Strakonice. 
Žadatel: p. Milan Vágner, Čelakovského 1436, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2821/2016 (65/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
v souvislosti s plánovanou elektro přípojkou pro garáž na pozemku p.č. dle KN st.1054 v k.ú. 
Strakonice s uložením zemního kabelu NN do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
441/47 a 1371/54 v k.ú. Strakonice 
 
12) Žádost o uzavření smlouvy č.: PI-014330040260/047 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Strakonice – Barvínkov - kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6  370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Ingera Písek s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek  
Usnesení č. 2822/2016 (65/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č. PI-014330040260/047 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro 
uložení energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 475/3, p.č. KN 582/2, 
p.č. KN 584/1, p.č. KN 714/5, p.č. KN st.1267, p.č. KN 714/4, p.č. KN 598/1, p.č. KN 601/3 a p.č. KN 
601/5 vše v  k.ú. Nové Strakonice, v souvislosti se stavbou: „Strakonice – Barvínkov - kNN“, za 
částku 10.000,- Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 
13) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou stavby: „Modlešovice – čp.55 – úprava NN“  
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. 2823/2016 (65/1) 
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 a osazení nového 
podpěrného sloupu do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 1077/5 v k.ú. Modlešovice 
v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Modlešovice – čp.55 – úprava NN“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
14) Pronájem garáže nacházející se v budově  bez čp. na poz. parc.č. st. 3273 v k.ú. Strakonice 
(protější tribuna K řemelka) 
Usnesení č. 2824/2016 (65/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a panem Vítězslavem Zdvihalem,  Strakonice, 
jejímž předmětem bude pronájem garáže č. 23 nacházející se v budově  bez čp. na poz. parc.č. st. 3273 
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v k.ú. Strakonice (protější tribuna Křemelka), nájemné ve výši 850,- Kč/měsíčně, tj. 10.200,- Kč/ročně 
+ DPH, tzn. 12.342,- Kč/ročně vč. DPH, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 
měsíční výpovědní lhůtou, v případě neplacení nájemného činí výpovědní lhůta 1 měsíc, ve smlouvě 
budou zapracovány smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za provedení změn a úprav předmětu nájmu 
bez souhlasu pronajímatele (za každé porušení), dále za neodstranění změn a úprav předmětu nájmu 
nájemcem po skončení nájmu (za každé porušení), smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za porušení 
předání předmětu nájmu po skončení nájmu ve stavu obvyklém běžnému opotřebení (za každý 
započatý den prodlení s předáním předmětu nájmu).  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
15)  Dodatek č.2 k SOD v souvislosti s realizací dodávky: „Rekonstrukce zázemí plaveckého 
stadiónu – technologie bazénu – písková filtrace“ 
Usnesení č. 2825/2016 (65/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.2 k Smlouvě o dílo na realizaci dodávky: „„Rekonstrukce zázemí plaveckého 
stadiónu – technologie bazénu – písková filtrace“. Předmětem dodatku č.2 je navýšení předmětu 
plnění o betonáž stávajících technologických kanálků v podlaze strojovny filtrů, tzn. navýšení ceny 
díla ve výši 59.830,- Kč bez DPH (vícepráce), dále snížení předmětu díla o zemní práce – přesazení 
stromů, tzn. snížení ceny díla o 17.604,- Kč bez DPH. Na základě tohoto dodatku č.2 se jedná o 
navýšení ceny díla o částku 42.226,- Kč bez DPH. Dále je předmětem dodatku č.2 prodloužení 
termínu realizace do 20.12.2016 a to na základě technologického postupu provádění výše uvedených 
prací. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č.2 k SOD 
 
16) Stavba „Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270“ – uplatnění 
smluvní pokuty 
Usnesení č. 2826/2016 (65/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí a v souladu s předchozími usneseními souhlasí  
s podáním žaloby dle předloženého návrhu vypracovaného advokátní kanceláří CHSH Kališ & 
Partners s.r.o zastupující město v dané záležitosti, tj. ve věci spočívající v uplatnění smluvní pokuty ze 
smlouvy o dílo na realizaci stavby „Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270“ 
uzavřenou mezi městem Strakonice jako objednatel  a společností PROTOM Strakonice, s.r.o. jako 
zhotovitelem. 
 
1) Pan Vladimír Hlinka, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 2827/2016 (65/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
Souhlasit s vyhlášením  záměru na prodej části pozemku p.č. 775/24 o výměře cca 135 m2 v k.ú. 
Strakonice. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 775/24 o výměře cca 205 m2 a části 
pozemku p.č. 774/6 o výměře cca 60 m2 vše v k.ú. Strakonice. Přesná výměra bude určena na základě 
geometrického plánu.  
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 774/6 o výměře cca 175 m2 v k.ú. 
Strakonice. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
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2) Uvolněná bytová jednotka č. 018 o velikosti 1+0 (32,40 m2)  v domě č.p. 87, ul. Na Ohradě 87,  
Strakonice II  
Usnesení č. 2828/2016 (65/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 018/87 o velikosti 1+0 (32,40 m2) v domě č.p. 87, ul. Na Ohradě, Strakonice 
II, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zák. č. 72/1994 Sb., 
v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) manželům Janě a Zdeňku Šperlovým, Strakonice, za cenu 
635.000,-Kč. Daň z nabytí nemovitosti hradí kupující.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s manž. Janou a Zdeňkem Šperlovými,  
Strakonice,  jejímž předmětem bude prodej b.j. 018/87 o velikosti 1+0 (32,40 m2) v domě č.p. 87, ul. 
Na Ohradě, Strakonice II, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za 
cenu 635.000,- Kč, v případě, že zájemce o koupi bytové jednotky, písemně požádá o vyhotovení této 
smlouvy.  
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s manželi Janou a Zdeňkem Šperlovými,  Strakonice, jejímž 
předmětem bude prodej b.j. 018/87 o velikosti 1+0 (32,40 m2) v domě č.p. 87, ul. Na Ohradě, 
Strakonice II, včetně  spoluvlastnického  podílu  na společných  částech  domu  a  pozemku,  za cenu 
635.000,- Kč. 
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr v případě, že 
zájemce o koupi bytové jednotky č. 018 o velikosti 1+0 (32,40 m2) v domě č.p. 87 ul. Na Ohradě, 
Strakonice II, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
3) Paní Milada Chalušová, Strakonice – žádost o odkoupení bytu 
Usnesení č. 2829/2016 (65/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem bytové jednotky č. 032 o velikosti 3+1 a výměře 74,00 m2 v domě č.p. 207 v ul. 
Stavbařů, Strakonice II, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle 
zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) paní Miladě Chalušové, Strakonice II 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 675.550,- Kč. Náklady na vyhotovení znaleckého 
posudku a daň z nabytí nemovitosti hradí kupující.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s paní Miladou Chalušovou, Strakonice II, 
jejímž předmětem bude prodej b.j. 032/207 o velikosti 3+1 (74,00 m2) v domě č.p. 207, ul. Stavbařů, 
Strakonice II, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za  cenu 
675.550,- Kč, v případě, že paní Milada Chalušová písemně požádá o vyhotovení této smlouvy.  
III. Doporu čuje ZM 
Souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s paní Miladou Chalušovou, Strakonice II, jejímž předmětem 
bude prodej b.j. 032/207 o velikosti 3+1 (74,00 m2) v domě č.p. 207, ul. Stavbařů, Strakonice II, 
včetně spoluvlastnického  podílu  na společných  částech  domu  a  pozemku,  za cenu  675.550,- Kč. 
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit se zřízením zástavního práva k b.j. ve vlastnictví města Strakonice, č. bytu 032/207 v domě 
č.p. 207 ul. Stavbařů o velikosti 3+1 (74,00 m2), včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr v případě, že paní Milada 
Chalušová, Strakonice II, o to písemně požádá. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
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4) Paní Pavla Šandová, Strakonice x paní Erika Bartelová, Piešťany – žádost o postoupení práv 
a povinností k bytu  
Usnesení č. 2830/2016 (65/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s postoupením práv a povinností plynoucích ze Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
darovací uzavřené dne 19.12.2001 a Smlouvy o nájmu bytu uzavřené dne 30.1.2002 mezi městem 
Strakonice a paní Pavlou Šandovou, Nádražní 400, Strakonice II na paní Eriku Bartelovou, Piešťany,  
týkající se bytové jednotky č. 009 o velikosti 1+1, o výměře 66,90 m2, v ulici Nádražní 400, 
Strakonice II. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem dohody o postoupení práv a povinností.  
 
1) Žádost MÚSS Strakonice – uzavření darovacích smluv na movitý majetek 
Usnesení č. 2831/2016 (65/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké nám. 2, Strakonice  a spol. AKTIV 
Zdravotnické potřeby, s.r.o., se sídlem Pamětice 17, 397 01 Drhovle u Písku, jejímž předmětem bude 
darování níže uvedeného majetku z MÚSS Strakonice: 
DS Rybniční 1282, Strakonice: 
- matrace Mediál – 25 ks á poř. cena 4.085,64 Kč, r.poř. 2001 
- lůžko Beta 302 – 25 ks á poř. cena 14.194,06 Kč, rpoř. 2001 
DS Lidická 189, Strakonice: 
- lůžko Beta 402 – 5 ks á poř. cena 16.018,40 Kč, 1 ks poř. cena á 16.275,90 Kč. 
II. Souhlasí  
s uzavřením darovací smlouvy mezi spol. AKTIV Zdravotnické potřeby, s.r.o., se sídlem Pamětice 17, 
397 01 Drhovle u Písku a  Městským ústavem sociálních služeb Strakonice, se sídlem Jezerní 1281, 
Strakonice, jejímž předmětem bude darování níže uvedeného majetku: 
Pro potřeby Domova pro seniory a DZR, Rybniční 1282, Strakonice:  
- repasovaný MOTOMED VIVA - 2 – nohy ruce – 1 ks á 69.000,- Kč vč. DPH 
- invalidní vozík CP 205-50 transportní skládací DUAL GO – 1 ks á 6.150,- Kč vč. DPH  
Pro potřeby Domova pro seniory, Lidická 189, Strakonice: 
- invalidní vozík CP 205-50 transportní skládací DUAL GO – 1 ks á 6.150,- Kč vč. DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušných smluv. 
 
2)  Otevřené řízení dle zákona 137/2006 Sb. veřejné zakázky na zhotovitele stavby: „I/22 
Strakonice“  
Usnesení č. 2832/2016 (65/1b) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
průběh a výsledky zadávacího řízení  na realizaci stavebních prací na akci: „I/22 Strakonice“. Veřejná 
zakázka je zadávána dvěma zadavateli Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Strakonice v rámci 
společného zadávacího řízení na základě uzavřené „Smlouvy o sdružení zadavatelů“ č. 2015 – 00045 
mezi městem Strakonice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správou České Budějovice, IČ: 65993390, 
Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice a na základě dne 4.2.2016 uzavřené „Smlouvy o spolupráci 
za účelem realizace veřejně prospěšné stavby „I/22 Strakonice“ č. 2015 – 00494 mezi městem 
Strakonice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4. 
II. Souhlasí 
s vyhodnocením zadávacího řízení dle zák. 137/2006 Sb., v platném znění, – otevřené řízení k veřejné 
zakázce na stavební práce: „I/22 Strakonice“.  
Pořadí uchazečů: 
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Pořadí 
nabídek 

Pořadové 
číslo 

nabídky 
Obchodní jméno uchazeče 

 
Nabídková cena v 

Kč 
bez DPH 
(body za 

kritérium/body 
s přepočítáním váhy 

kritéria) 

Délka záruční 
doby 

(body za 
kritérium/body 
s přepočítáním 
váhy kritéria) 

Celkový 
počet 
bodů 

1 

 
 
8 

„SPOLEČNOST I/22 
STRAKONICE, M – 
SILNICE a ROBSTAV 
STAVBY“  
M – SILNICE a. s.; 
ROBSTAV stavby k. s. 

 
186 338 377,90 

100/90 

 
84 

(100/10) 

 
100 

2 
1 BERGER BOHEMIA a. s. 188 440 822,66 

(98,88/89) 
84 

(100/10) 
99 

3 
 
5 

„Společnost Strakonice“ 
SILNICE GROUP a. s.; 
HOCHTIEF CZ a. s. 

193 353 018,39 
(96,37210707/86,73) 

84 
(100/10) 

96,73 

4 
2 „I/22 Strakonice“ 

D.I.S., spol s r. o.; 
VÁHOSTAV – SK, a. s. 

194 947 317,53 
(95,58/86,03) 

84 
(100/10) 

96,03 

5 
10 ALPINE Bau CZ a. s. 201 479 164,66 

(92,48518486/83,24) 
 

84 
(100/10) 

93,24 

6 
13 Metrostav a. s. 207 640 721,86 

(89,74076772/80,77) 
84 

(100/10) 
90,77 

7 

 
3 

„Společnost pro výstavbu 
I/22 Strakonice“ 
ZNAKON, a. s.; EDIKT a. 
s. 

 
214 391 044,36 
(86,92/78,22) 

 

 
120 

(100/10) 

 
88,22 

8 

 
7 
 

SDRUŽENÍ BÖGL a 
KRÝSL + SILNICE KT + 
PROTOM 
BÖGL a KRÝSL, k. s.; 
Silnice Klatovy a. s.; 
PROTOM Strakonice, s. r. 
o. 

 
217 600 000,-- 

(85,63344573/77,07) 

 
84 

(100/10) 

 
87,07 

9 

 
 

11 

„Společnost I/22 
Strakonice“ 
HABAU CZ s. r. o.; 
A.K.U.P.I. CB spol. s r. o.; 
HABAU Hoch-und 
Tiefbau-gesellschaft 
m.b.H. 

 
219 066 513,34 

(85,06018335/76,55) 

 
86 

(100/10) 

 
86,55 

10 
 
6 

Vodohospodářské stavby, 
společnost s ručením 
omezeným 

220 601 273,53 
(84,46840534/76,02) 

 

84 
(100/10) 

86,02 

11 

 
 
 

12 

I/22 – SWIETELSKY – 
STRABAG 
SWIETELSKY stavební s. 
r. o. 
Odštěpný závod: 
SWIETELSKY stavební s. 

 
236 769 679,25 

(78,70027044/70,83) 

 
84 

(100/10) 

 
80,83 
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r. o., odštěpný závod 
Dopravní stavby JIH; 
STRABAG a. s. 

12 
9 EUROVIA CS, a. s.  249 364 024,40 

(74,7254454/67,25) 
84 

(100/10) 
77,25 

III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem: „SPOLEČNOST I/22 STRAKONICE, M – SILNICE a 
ROBSTAV STAVBY“, vedoucí společník nebo M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, 
IČ: 421 96 868, na stavební práce „ I/22 Strakonice“ za cenu 186 338 377,90 Kč bez DPH. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
3)  Žádost o souhlas s umístěním loga města Strakonice 
Žadatel: Veřejné zakázky s.r.o., Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1 
Usnesení č. 2833/2016 (65/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním loga města Strakonice v připravované publikaci společnosti Veřejné zakázky s.r.o. 
 
1) E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice - žádost o 
odkup části pozemku p.č. dle KN 1190/16 k.ú. Strakonice – trafostanice lokalita Kání Vrch 
Usnesení č. 2834/2016 (65/1c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně smlouvy kupní mezi městem 
Strakonice (budoucí prodávající a prodávající ) a společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem 
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (budoucí kupující a kupující), jejímž předmětem je 
prodej části pozemku p.č. dle KN 1190/16 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Strakonice, a to v souvislosti 
s vybudováním stavby trafostanice 22/0,4 KV. Kupní cena je stanovena ve výši 800 Kč/m2. Přesná 
výměra bude stanovena geometrickým plánem. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
2) Paní Patricie Bledá, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2835/2016 (65/1c) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
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, týkající 
se prodloužení nájemního poměru o další 1 měsíc.  
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni ukončení 
nájmu dobrovolně vyklizen.  
 
3) Paní Lucie Chvojková, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2836/2016 (65/1c) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 023 o velikosti 1+1 a 
výměře 56,20 m2 v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Lucií Chvojkovou, Strakonice, 
týkající se prodloužení nájemního poměru o další 3 měsíce.  
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni ukončení 
nájmu dobrovolně vyklizen.  
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2. Technické služby 
• Návrh ceny vodného a stočného na r. 2017, nájemné z vodohospodářské infrastruktury 

za r. 2017 
Usnesení č. 2837/2016 (65/2) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
Odsouhlasit pro rok 2017  
 částka bez DPH částka včetně DPH 
cenu vodného 49,23 Kč/m3 56,61 Kč/m3 
cenu stočného 30,00 Kč/m3 34,50 Kč/m3 
výši nájemného 48,1 mil. Kč 58,201 mil. Kč 

 
3. MěÚSS 

• Přijetí darů 
Usnesení č. 2838/2016 (65/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s přijetím darů dle § 27, odst. 5, písm. b), dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  

� od p. Albína Korvase 

323 00 Plzeň 
peněžní dar v celkové výši 5 000 Kč 

� z výtěžku dobrovolného vstupného 1. adventního koncertu pořádaného městem Strakonice 
v kostele sv. Markéty dne 27. 11. 2016 
peněžní dar v celkové výši 12 501 Kč  

II. Ukládá  
ředitelce MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace.  
 
4. Odbor školství a CR 

• Individuální dotace - Český kynologický svaz ZKO Strakonice – 186 
Usnesení č. 2839/2016 (65/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 5 000 Kč Českému kynologickému svazu ZKO Strakonice – 186, K. 
Dvořáka 442, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice, IČO: 60653345 na drobné ceny pro závodníky a 
jejich psy (krmení, konzervy, pamlsky, granule, hračky a upomínkové předměty) v rámci Vánočního 
závodu dne 10. 12. 2016. 
II. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Strakonice jako poskytovatelem 
a Českým kynologickým svazem ZKO Strakonice – 186, K. Dvořáka 442, Přední Ptákovice, 386 01 
Strakonice, IČO: 60653345 na drobné ceny pro závodníky a jejich psy (krmení, konzervy, pamlsky, 
granule, hračky a upomínkové předměty) v rámci Vánočního závodu dne 10. 12. 2016. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy. 
 

• Zápis z 19. jednání komise pro kulturu ze dne 15. 11. 2016 
Usnesení č. 2840/2016 (65/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 19. jednání komise pro kulturu ze dne 15. 11. 2016. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyhlášením Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2017. 
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III. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice žadateli, kterým byla poskytnuta dotace, dle konkrétního opatření 
Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2017. 
 

• Zápis ze 17. jednání komise pro sport ze dne 14. 11. 2016 
Usnesení č. 2841/2016 (65/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 17. jednání komise pro sport ze dne 14. 11. 2016. 
II. Nesouhlasí  
se zařazením opatření č. 8 týkajícího se podpory činnosti dospělých sportovců do Dotačního programu 
města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2017 
 

• Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 
ostatních volnočasových aktivit pro rok 2017 

Usnesení č. 2842/2016 (65/5) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 
ostatních volnočasových aktivit pro rok 2017.  
II. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice žadateli, kterým byla poskytnuta dotace, dle konkrétního opatření 
Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových 
aktivit pro rok 2017.     
 

• Obecně závazná vyhláška města Strakonice o nočním klidu 
Usnesení č. 2843/2016 (65/5) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit  OZV města Strakonice č. 7/2016 o nočním klidu.  
 

• Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 6/2016, kterou se stanoví školské obvody 
mateřských škol zřizovaných městem Strakonice 

Usnesení č. 2844/2016 (65/5) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit Obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 6/2016, kterou se stanoví školské obvody 
mateřských škol zřizovaných městem Strakonice. 
 

• Dohody o ukončení účinnosti smluv o zajištění předškolního vzdělávání dítěte a o 
příspěvku za umístění v mateřských školách ve Strakonicích, smlouvy o zajištění 
předškolního vzdělávání ve školském obvodu spádové mateřské školy zřizované městem 
Strakonice 

Usnesení č. 2845/2016 (65/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohod o ukončení účinnosti smluv o zajištění předškolního vzdělávání dítěte v mateřské 
škole ve Strakonicích (bez finančního vyrovnání) s obcemi Bílsko, Čestice,  Dřešín, Horní Poříčí, 
Hoštice, Chrášťovice, Kladruby, Krty-Hradec, Milejovice, Němčice, Nišovice, Třešovice, Úlehle, 
Volyně. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dohod o ukončení účinnosti smluv o zajištění předškolního vzdělávání dítěte v mateřské 
škole ve Strakonicích (s finančním vyrovnáním) s obcemi Drachkov, Droužetice, Dub, Hoslovice, 
Jinín, Kraselov, Kváskovice, Libětice, Mečichov, Miloňovice, Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice, 



 17 

Němětice, Nihošovice, Nová Ves, Osek, Paračov, Pracejovice, Přední Zborovice, Přešťovice, 
Radošovice, Rovná, Řepice, Slaník, Sousedovice, Strunkovice nad Volyňkou, Štěchovice, 
Třebohostice, Únice. 
III. Souhlasí 
s uzavřením dohod o ukončení účinnosti smluv o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách ve 
Strakonicích s obcemi Bílsko, Čestice, Dřešín, Horní Poříčí, Hoštice, Chrášťovice, Kladruby, Krty-
Hradec, Milejovice, Němčice, Nišovice, Třešovice, Úlehle, Volyně. 
IV. Souhlasí 
s uzavřením smluv o zajištění předškolního vzdělávání ve školském obvodu spádové mateřské školy 
zřizované městem Strakonice s obcemi Drachkov, Droužetice, Jinín, Libětice, Miloňovice, Mutěnice, 
Nebřehovice, Pracejovice, Přední Zborovice, Radošovice, Rovná, Slaník, Sousedovice, Třebohostice, 
Únice. 
V. Pověřuje 
starostu města podpisem těchto smluv v předloženém znění. 

 
• Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice – žádost o schválení čerpání investičního 

fondu  
Usnesení č. 2846/2016 (65/5) 
Rada města po projednání 
I. Upravuje 
usnesení číslo 2675/2016 ze dne 12. 10. 2016, kdy v usnesení dochází ke změně maximální výše 
čerpání investičního fondu na nákup kopírovacího stroje. Nové znění usnesení je: 
I. Souhlasí 
s čerpáním investičního fondu Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice v maximální výši 
73.714 Kč včetně DPH na pořízení nového kopírovacího stroje Canon iR 4235i. 
 
5. Odbor rozvoje 

• Úprava rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 
podpory ze státního fondu životního prostředí ČR - projekt ÚV Pracejovice – 
rekonstrukce a modernizace 

Usnesení č. 2847/2016 (65/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ 
(reg.č. 10062321).    
II. Souhlasí 
S uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 10062321 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí mezi Státním fondem životního 
prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a Městem Strakonice, se 
sídlem Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice.    
III. Pov ěřuje 
Starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětného dodatku.  
 

• Projekt „Opat ření na retenci srážkových vod v k.ú. Přední Ptákovice“ – podání žádosti 
o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 

Usnesení č. 2848/2016 (65/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Opatření na retenci srážkových vod v k.ú. Přední 
Ptákovice – opatření v lokalitě Nad Chalupami“ do Operačního programu Životní prostředí (, Prioritní 
osy 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, Specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou 
ochranu intravilánu, 45. výzva).  
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II. Souhlasí  
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních prostředků 
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2017 na spolufinancování projektu „Opatření na 
retenci srážkových vod v k.ú. Přední Ptákovice – opatření v lokalitě Nad Chalupami“. 
 

• Projekt v rámci „Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech“ – 
schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 

Usnesení č. 2849/2016 (65/6a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s realizací projektu v rámci programu MMR ČR „Národní program podpory cestovního 
ruchu v regionech pro rok 2017“, z podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu, z dotačního titulu č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu, s názvem 
„Veřejná infrastruktura cestovního ruchu ve městě Strakonice“ 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit, v případě přidělení dotace z programu MMR ČR „Národní program podpory cestovního 
ruchu v regionech pro rok 2017“, z podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu, z dotačního titulu č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu, s 
kofinancování projektu ve výši minimálně 50 % celkových výdajů projektu 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s podáním žádosti o dotaci z programu MMR ČR „Národní program podpory cestovního 
ruchu v regionech pro rok 2017“, z podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu, z dotačního titulu č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu, na 
projekt „Veřejná infrastruktura cestovního ruchu ve městě Strakonice“ 
 
6. Finanční odbor 

• Rozpočtová opatření č. 125 – 131 
Usnesení č. 2850/2016 (65/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 125  ve výši  130 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z položky opravy a rekonstrukce 
komunikací a chodníků na položku opravy a údržba budov základních a mateřských škol. Finanční 
prostředky budou použity zejména na výměnu radiátorů a opravu rozvodů vytápění v ZŠ Dukelská a 
na poražení a likvidaci 3 ks vzrostlých stromů v zahradě MŠ Šumavská. 
 (v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skutečnost 
k 15.11. 

předpoklad 
čerpání 

Maj – budovy MŠ a ZŠ   900,0 130,0 1 030,0 807,4 1 030,0 

    Komun.chodníky-opravy a rekonstrukce 2 719,0 -130,0 2 589,0 1 131,5 2 589,0 

         

rozpo čtová skladba    org paragraf  položka  částka  ÚZ  

Výdaje                  777 31xx xxxx 130,0   

Výdaje   730 22xx xxxx -130,0   

RO  č. 126  ve výši  55 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z položky daně, poplatky, posudky, vratky, 
kauce na dokončení akce „Rekonstrukce plaveckého stadionu“ z důvodu rozšíření předmětu díla 
související s nutnou betonáží stávajících technologických kanálků v podlaze strojovny a úpravou 
nivelety podlahy pro montáž nových filtračních náplní (viz. materiál majetkového odboru č. 65/1, 
k projednání dne 30. 11. 2016). 
(v tis. Kč) 
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text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skutečnost 
k 15.11. 

předpoklad 
čerpání 

Maj – plavecký stadion   4 683,0 55,0 4 738,0 2 584,0 4 738,0 

    Maj – poplatky, daně, kauce, vratky 1 600,0 -55,0 1 545,0 793,1 1 545,0 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                  755 3412 xxxx 55,0   

Výdaje   780 xxxx xxxx -55,0   

        
RO  č. 127  ve výši  40 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci odboru rozvoje z položky marketing, prezentace, kde nedojde 
k čerpání prostředků, na položku dětská hřiště. Finanční prostředky budou použity na repase herních 
prvků z dětského hřiště v Rennerových sadech (realizováno dětské hřiště s novými herními prvky) a 
jejich nové instalace v osadě Modlešovice. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 15.11. 

předpoklad 
čerpání 

Rozvoj – dětská hřiště    500,0 40,0 540,0 486,8 540,0 

    Rozvoj - marketing 40,0 -40,0 0,0 0,0 0,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

Výdaje                  293 3421 5xxx 40,0   

Výdaje   297 3636 xxxx -40,0   

RO  č. 128  ve výši  54 709,- Kč   
Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH v roce 2016. Dotace je určena na odbornou 
přípravu strojníků, velitelů družstev a jednotek SDH, na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH 
mimo územní obvod a na věcné vybavení, opravy, revize, technické prohlídky a věcné prostředky 
požární ochrany.  
RO č. 129  ve výši 3 500,- Kč 
Přesun v rámci rozpočtu městské policie z prostředků určených na energie na dofinancování projektu 
„Strakonice – zkvalitnění záznamu městského kamerového dohlížecího systému“. Na projekt byla 
získána dotace ze státního rozpočtu ve výši 350 000,- Kč, v rozpočtu je schváleno spolufinancování 
města ve výši 40 000,- Kč.  
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 15.11. 

předpoklad 
čerpání 

MP - MKDS    390,0 4,0 394,0 0,0 394,0 
    MP - energie 305,0 -4,0 301,0 181,0 330,0 
         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  
Výdaje                   5311 6121 4,0   
Výdaje    5311 515x -4,0   
II. Doporu čuje ZM  
schválit 
RO  č. 130  ve výši  2 805 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí na realizaci projektu „ Rozšíření sběrného systému 
města Strakonice“, a to ve výši přislíbené dotace z OPŽP a SFŽP. Finanční prostředky budou použity 
na nákup nádob na bioodpad, které jsou předávány občanům města. Celkové náklady na projekt činí 
cca 3 300 tis. Kč, předpokládaná dotace 2 804 tis. Kč, spolufinancování města 496 tis. Kč. V rozpočtu 
města je schválena částka 500 tis. Kč ve výši vlastních zdrojů města. Vzhledem k pravděpodobnosti 
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připsání dotace na účet města až v 1. čtvrtletí roku 2017, je nutné projekt v letošním roce 
předfinancovat ze zdrojů města. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
 (v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skutečnost 
k 31.10. 

předpoklad 
čerpání 

ŽP – nákup nádob na BIO odpad    500,0 2 805,0 3 305,0 0,0 3 305,0 
    Minulá léta  2 805,0    
         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  
Výdaje                  401 3726 5xxx 2 805,0   
Financování (minulá léta)     8115 2 805,0   
RO  č. 131  ve výši  34 307 000,- Kč   
Snížení výdajů na investiční akce schválené v rozpočtu roku 2016, které nebudou letos realizovány a 
jsou zařazeny do návrhu rozpočtu roku 2017. Toto snížení je nutno provést z důvodu možnosti 
financování těchto akcí již od začátku roku 2017. 
odbor účel org. paragraf položka částka 
            
Maj Zateplení objektu Stavbařů čp. 204, 205, 206 – II. etapa 747 3612 xxxx -6 780 000 
  Cyklostezka Strakonice – Nový Dražejov 732 2219 6121 -5 100 000 
 Otavská cyklostezka – páteřní cyklostezka 731 2219 6121 -9 400 000 
  Kanalizační sběrač sídliště Máj 729 2321 6121 -7 000 000 
 Zateplení,výměna oken a krytiny-nádvorní budova čp. 137 704 6171 6121 -4 877 000 
OIP Opravy související s opravou nádvorní budovy čp. 137 137 6171 5171 -1 150 000 

 
• Aktualizace rozpočtového výhledu města Strakonice na období let 2018 – 2021 

Usnesení č. 2851/2016 (65/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
aktualizaci rozpočtového výhledu města Strakonice na období let 2018 – 2021. 

 
• Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2017  

Usnesení č. 2852/2016 (65/7) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit předložený Návrh rozpočtu města Strakonice na rok 2017 
Příjmy:    446 700 000,-  Kč 
Výdaje:    475 286 000,-  Kč 
Saldo příjmů a výdajů:  - 28 586 000,-  Kč 
 
Splátky úvěrů:    - 42 890 000,- Kč 
Použití prostředků minulých let:    71 476 000,- Kč 
Financování celkem:      28 586 000,- Kč 

• Informace k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách 
Usnesení č. 2853/2016 (65/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informace k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. 
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• OZV 5/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

Usnesení č. 2854/2016 (65/7) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit OZV města Strakonice č. 5/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

 
• Finanční výbor – Zápis č. 4/2016 ze dne 20. 09. 2016 

                                           Zápis č. 5/2016 ze dne 07. 11. 2016 
Usnesení č. 2855/2016 (65/7) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č. 4/2016 ze dne 20. 09. 2016, 
vzít na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č. 5/2016 ze dne 07. 11. 2016. 
 

• Kontrolní výbor – Zápis č. 11 ze dne 18. 10. 2016 
Usnesení č. 2856/2016 (65/7) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí zápis z 11. jednání kontrolního výboru ze dne 18. 10. 2016. 
 
7. Starosta 

• Nabídka společnosti Madeta a.s. – prodej akcií společnosti Recyklace odpadů a skládky 
a.s. 

Usnesení č. 2857/2016 (65/8) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM   
souhlasit s odkupem 13 ks akcií od  společnosti Madeta a.s.. 
 
8. Odbor informatiky a provozu 

• Prezentace práce na studii proveditelnosti pro IROP č.28 
Usnesení č. 2858/2016 (65/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci o stavu a realizaci dotačního titulů IROP č.28, týkajícího se informačních technologií. 
II. Souhlasí 
s pokračováním dalších prací na studii proveditelnosti pro IROP č.28. 
 
9. Odbor dopravy 

• Zápis z 14. jednání dopravní komise Města Strakonice dne 1.11.2016 
Usnesení č. 2859/2016 (65/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 14. jednání  dopravní komise konané dne 1.11.2016. 

 
• Přepracování projektové dokumentace řešící rekonstrukci ulice Krále Jiřího z Poděbrad 

Usnesení č. 2860/2016 (65/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přepracováním projektové dokumentace řešící rekonstrukci ulice Krále Jiřího z Poděbrad.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru zadat vypracování předmětné projektové dokumentace. 
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• Výkup pozemků v ulici Mírová 
Usnesení č. 2861/2016 (65/10) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
majetkovému odboru kontaktovat majitele pozemků v ulici Mírová, které jsou potřebné k rozšíření 
komunikace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Mgr. Břetislav Hrdlička       p. Milan Jungvirt    
        starosta           místostarosta    
  


