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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  44. jednání Rady města Strakonice 
konaného 21. prosince 2011 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:     7 členů RM 

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

Program: 
 
1. Prodloužení spolupráce s firmou TEKO TECHNOLOGY s.r.o. (renovace tonerových kazet) 

            Usnesení č. 1242/2011  
2. MěÚSS:  A/ Prodloužení ubytování v AD 

            Usnesení č. 1243/2011  
B/ Ubytování v AD 

            Usnesení č. 1244/2011  
3. Zápis z 6. jednání komise pro sport  
                     Usnesení č. 1245/2011  
4. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu dotřiďovací linky Vydlaby 

            Usnesení č. 1246/2011  
5. Pověření výkonem opatrovnictví 

            Usnesení č. 1247/2011  
6. Majetkové záležitosti 

   Usnesení č. 1248/2011 – 1268/2011 
7. Přidělení bytu v DPS          

            Usnesení č. 1269/2011 
8. Rozpočtová   opatření   č.  91  –  99 

            Usnesení č. 1270/2011  
9. Zápis z 5. a 6. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 

            Usnesení č. 1271/2011  
10. Smlouva - grant na projekt "Strakonické vítání léta aneb na kole po památkách středního Pootaví" 

            Usnesení č. 1272/2011 
11. Způsob odpisování dlouhodobého majetku 

            Usnesení č. 1273/2011 
12. Schválení nabídky na zajištění služeb Udržení procesů plánování soc. služeb na  místní úrovni 
v rámci projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“    

            Usnesení č. 1274/2011 
13. Uzavření mateřských škol zřizovaných městem Strakonice v období vánočních prázdnin                              

            Usnesení č. 1275/2011 
14. Zápis ze 4. jednání Komise školství                                 

            Usnesení č. 1276/2011 
15. Zrušení veřejné zakázky na dodávku licencí Microsoft  

            Usnesení č. 1277/2011 
16. Zakoupení 1 ks ojetého automobilu v maximální výši do 120.000,- Kč včetně DPH  

            Usnesení č. 1278/2011 
17. Smlouva o organizaci a výkonu veř.služby, uzavřené mezi městem Strakonice a Úřadem práce ČR      

            Usnesení č. 1279/2011 
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Zahájení:  
44. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:00 hodin v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. Prodloužení spolupráce s firmou TEKO TECHNOLOGY s.r.o. (renovace tonerových kazet) 
Usnesení č. 1242/2011 (44/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.3 k rámcové kupní smlouvě č. MIP/2009 ve znění dodatku č.1 a č.2 mezi 
městem Strakonice a firmou TEKO TECHNOLOGY s.r.o., IČ 253 99 527 se sídlem Ostrava-Hulváky 
na renovaci kazet do laserových tiskáren. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku v předloženém znění 
 
2. MěÚSS:   
A/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 1243/2011 (44/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě  paní Jany Červíčkové, paní Šárky Dorážkové, pana Jana 
Farkaše,  paní Žanety Ferencové, pana Jiřího Mazného, pana Zdeňka Siváka, paní Jany Tyburcové, 
paní Jany Zábranské, paní Ivety Žigové na dobu určitou od 1.1.2012 do 29.2.2012. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence  na dobu 
určitou  od 1.1.2012 do 29.2.2012. 
III. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
B/ Ubytování v AD 
Usnesení č. 1244/2011 (44/3) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Ladislava Koudelky v období od 5.12.2011 do 29.2.2012 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 5.12.2011 do 29.2.2012  
III. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence 
 
3. Zápis z 6. jednání komise pro sport  
Usnesení č. 1245/2011 (44/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 6. jednání komise pro sport ze dne 8. 12. 2011. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvků na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro kategorie žactva 
a dorostu (v případě HC Strakonice, o. s., včetně juniorské kategorie) v roce 2012: Basketbalovému 
klubu Strakonice, SK Basketbal Strakonice, Cobře Ryu Strakonice, o. s., DDM Strakonice – Fbc 
Strakonice, DDM Strakonice – kroužku potápění, střeleckému kroužku, mladému záchranáři,  
SK Fight Pro Strakonice, FK Junior Strakonice, o. s., HC Strakonice, o. s., SK Judo – 1990 
Strakonice, Občanskému sdružení Karate Strakonice, SK Policie Strakonice, Shotokanu Karate-do 
International Federation Czech Republic, o. s., TJ ČZ Strakonice – atletickému oddílu, oddílu házená, 
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oddílu stolního tenisu, oddílu volejbalu, TJ Fezko Strakonice – oddílu plaveckých sportů, oddílu 
volejbalu. 
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvků na nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro kategorie 
dospělých v roce 2012: Basketbalovému klubu Strakonice, Basket servisu, s. r. o., SK Basketbal 
Strakonice, DDM Strakonice – Fbc Strakonice, HC Strakonice, o. s., Potápěčům Strakonice, o. s.,  
TJ ČZ Strakonice – oddílu házená, TJ Fezko Strakonice – oddílu plaveckých sportů, oddílu nohejbalu, 
oddílu volejbalu. 
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 4 000 Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města Ekonomickým službám – BH, 
spol. s r. o., na úhradu nájemného ve Sportovní hale Strakonice u příležitosti pořádání 14. ročníku 
fotbalových halových turnajů Senioři a mládež proti drogám konaných v termínu od listopadu 2011  
do ledna 2012.   
V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 8 000 Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města SK Biatlon Strakonice  
na zajištění účasti na soutěžích zimního biatlonu v sezoně 2011-2012.   
VI. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 6 000 Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města Ing. Romanu Heimlichovi jako 
ocenění mimořádných sportovních úspěchů. 
VII. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 6 000 Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných 
sportovních úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města Martinu Bílému jako ocenění 
mimořádných sportovních úspěchů. 
VIII. Nesouhlasí  
s poskytnutím příspěvku TJ ČZ Strakonice – oddílu stolního tenisu na reprezentaci města v roce 2011. 
IX. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku Romanu Šejnovi na zakoupení rehabilitační pomůcky pro tělesně postižené – 
tzv. tricykl.   
X. Upravuje 
- usnesení číslo 666/2011 ze dne 22. 6. 2011  
IX. Souhlasí 
s poskytnutí příspěvku ve výši 2 000 Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce SK Basketbal Strakonice na úhradu nákladů na rozhodčí při přípravném turnaji dorostu 
U16 a U18 ve Sportovní hale STARZ Strakonice a v tělocvičně ZŠ Poděbradova dne 10. 9. 2011. 
X. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno- 
časové akce SK Basketbal Strakonice na přípravný turnaj žáků v tělocvičně ZŠ Poděbradova  
dne 24. 9. 2011.  
- usnesení číslo 944/2011 ze dne 5. 10. 2011 
XII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 6 000 Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce Jaroslavu Walterovi na uspořádání terénních závodů pionýrů (malé motocykly Jawa 50) 
na prostranství pod Hvězdou dne 9. 10. 2011. 
XI. Odvolává 
člena komise pro sport pana Romana Marienku na vlastní žádost z důvodu pracovního vytížení. 
 
4. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu dotřiďovací linky Vydlaby 
Usnesení č. 1246/2011 (44/8) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu dotřiďovací linky Smrkovice – Vydlaby z důvodu navýšení nájmu 
za pronájem dotřiďovací linky.  
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II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
5. Pověření výkonem opatrovnictví 
Usnesení č. 1247/2011 (44/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Usnesení Okresního soudu ve Strakonicích o ustanovení Města Strakonice opatrovníkem ve věci 
zbavení způsobilosti k právním úkonům pana Ivana Wiedermanna. 
II. Pověřuje 
a) paní Kláru Novákovou, Strakonice  
b) v případě její nepřítomnosti slečnu Evu Křivancovou, Mečíchov, 387 36 Mečíchov   
výkonem opatrovnické funkce panu Ivanovi Wiedermannovi.   
 
6. Majetkové záležitosti 
 
1) Nájemní smlouva  (tržnice u Sv. Markéty) 
Usnesení č. 1248/2011 (44/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 96-001 s nájemcem panem Františkem Machem na 
pronájem  části pozemku parc.č. st. 308 kat. území Strakonice (tržnice u Sv. Markéty), jehož 
předmětem bude změna délky nájmu  na dobu určitou do 30.4.2012. 

 
1) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se stavbou „Regenerace sídliště 1. Máje, 
Strakonice – II. etapa“ 
Usnesení č. 1249/2011 (44/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se společností Casta a.s., Pražská 467, 397 01 Písek, na 
realizaci stavby: „Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice – II. etapa“. Předmětem dodatku je rozšíření 
předmětu díla o práce, které nebyly v zadávací dokumentaci a navýšení ceny díla o 273.739,- Kč bez 
DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č.1.  
 
3) Žádost o pronájem části střechy a části půdních prostor objektu bývalé ZŠ Lidická 194, 
Strakonice 
Usnesení č. 1250/2011 (44/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájmem části střechy (anténního stožáru) a části  půdních prostor objektu bývalé ZŠ Lidická 194, 
Strakonice za účelem umístění antény a datového  rozvaděče  na příjem internetu  (zřízení přípojného 
bodu sloužícího k připojení uživatelů v rámci uvedeného objektu) následujícímu žadateli za níže 
uvedených podmínek: 
- OtavaNet s.r.o., Raisova 1004, Strakonice, zastoupena jednatelem p. Milanem Vadlejchem, nájemní 
smlouva s výše uvedeným žadatelem bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, 
nájemné je stanoveno v souladu se zásadami ve výši 5.000,- Kč/rok/budovu + el. energie bude hrazena 
zvlášť, podmínky ve smlouvě budou stanoveny rovněž dle zásad k provádění instalace zařízení pro 
elektronický přenos dat a připojení k internetu na nemovitostech v majetku města Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
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4) Žádost pana Davida Šrámka, Strakonice 
Usnesení č. 1251/2011 (44/4) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy č. 03-136 uzavřené dne  30.4.2003 mezi městem Strakonice a panem 
Davidem Šrámkem, Strakonice  na pronájem nebytového prostoru v přízemí domu čp. 988 v ul. 
Ellerova ve Strakonicích, a sice dohodou  ke  dni 31.12.2011.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody.  
 
5) Vyhlášení  záměru na pronájem  
Usnesení č. 1252/2011 (44/4) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem prostorů u břehu řeky Otavy na poz. p.č. 227/1 v k.ú. Strakonice, 
konkrétně 3 vpustí využívaných v minulosti k dopravě ledu do objektu Pivovaru Strakonice, 
v posledních letech ke skladování lodí o následujících výměrách: 
- nebytový prostor  č. I (směrem od lávky) – výměra 29 m2 
-  nebytový prostor  č. II (směrem od lávky) – výměra 20 m2  
- nebytový prostor  č. III  (směrem od lávky) – výměra 18 m2. 
 
6) Žádost OS Mateřské centrum BERUŠKA  Strakonice  
Usnesení č. 1253/2011 (44/4) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s pronájmem části nebytových prostorů v objektu čp. 194 v ul. Lidické ve Strakonicích, jejichž 
nájemcem jsou Přátelé MC BERUŠKA Strakonice, o.s.,  následující třetí  osobě za účelem 
uskutečnění projektu „Jak se neztratit“ a to na dobu leden – červen 2012: 
- Attavena, o.p.s.,  se sídlem České Budějovice 2, Husova tř. 622/45.   
 
7) Pronájem stavby dřevěné kolny 
Usnesení č. 1254/2011 (44/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem dřevěné kolny v lokalitě „V Ráji“ na poz. p.č. 1420 v k.ú. 
Strakonice o výměře 24 m2  (stavba bez základů) následující žadatelce za níže uvedených podmínek: 
- paní Anna Paterová, Strakonice, pronájem kolny za účelem skladování nářadí a dřeva, nájemné ve 
výši 500,- Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
8) Výpůjčka nebytových prostorů a části pozemku  
Usnesení č. 1255/2011 (44/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na výpůjčku níže uvedených nebytových prostorů a pozemku žadateli 
Občanskému sdružení DUHA HUSOT, se sídlem Prof. Skupy 718, Strakonice: 
- výpůjčka nebytových prostorů v přízemí objektu č.p. 772 v ul. Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích, 
konkrétně kanceláře č. 7 o výměře 17,72 m2 a kanceláře č. 8 o výměře 22,49 m2 v administrativní 
budově objektu  
- výpůjčka části pozemku p.č.st. 800/2 v k.ú. Strakonice, konkrétně pozemku za administrativní 
budovou,  
s tím, že smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,  
vypůjčitel bude hradit na své náklady spotřebu energií ve vypůjčeném prostoru (vytápění, el. energie, 
voda), bude využívat WC a umyvadlo na chodbě objektu, příp. i s dalšími nájemci NP v objektu, 
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nebytové prostory budou využívány za účelem zřízení klubovny pro oddílovou činnost a ke zřízení 
skladu materiálu pro potřeby oddílu HUSOT Strakonice, pozemek bude  využíván jako hřiště pro 
členy sdružení (především míčové,  poznávací a pohybové hry).  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
9) Ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 1256/2011 (44/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy č. 06-313 uzavřené dne 8.8.2006 mezi městem Strakonice S DUHA 
HUSOT, se sídlem Prof. Skupy 718, Strakonice, na pronájem nebytového prostoru o výměře 44 m2 
v zadním traktu objektu č.p. 58 v ul. U Markéty ve Strakonicích a to dohodou ke dni, ke kterému bude 
uzavřena smlouva o výpůjčce prostorů v objektu č.p. 772 v ul. Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích 
s výše uvedeným sdružením. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody.  
III. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem nebytového prostoru o výměře 44 m2 v zadním traktu objektu č.p. 
58 v ul. U Markéty ve Strakonicích.  
 
10)  Pronájem  nebytového  prostoru v objektu bývalé ZŠ Lidická 194   ve Strakonicích 
Usnesení č. 1257/2011 (44/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem  učebny o výměře 52,9 m2 ve  III. nadzemním podlaží 
objektu bývalé Základní školy Lidická č.p. 194 ve Strakonicích s následujícími žadateli za níže 
uvedených podmínek: 
- Jan Janouš, Strakonice a Marcel Mandrysz, Strakonice, pronájem za účelem zřízení uměleckého 
ateliéru, který by sloužil ke zdokonalování  a rozvíjení zájmů žadatelů jako jsou malba, kresba, 
jednoduché plastiky, fotografování, práce na PC s hudbou, videem a grafikou, nájemné ve výši 70,- 
Kč/m2/rok., chodby a WC, bude využívat nájemce společně s ostatními nájemci nebytových prostorů  
ve  III. nadzemním podlaží. 
Nájemní smlouva s výše uvedenými žadateli bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce, nájemci budou hradit na své náklady spotřebu energií (teplo, el. energie, voda).  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné  smlouvy.  
 
11) Uvolněná bytová jednotka č. 011, velikosti 1+0 v č.p. 482, ul.  Dukelská,  Strakonice II 
Usnesení č. 1258/2011 (44/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 011, v domě č.p. 482, ul. Dukelská přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 011/482, ul. Dukelská, Strakonice včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 300.000,- 
Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
12)Výběrové řízení na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
Usnesení č. 1259/2011 (44/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice. 
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II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na odkup dřevní hmoty s panem Radkem Kubernou, Pracejovice, 386 01 
Strakonice, za cenu 740.274,- Kč včetně DPH.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
3)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace na pozemku p.č. KN 225/2 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic, v majetku města Strakonice, na pozemek žadatele p.č. dle KN 762/3 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic z důvodu zpřístupnění pozemku p.č. dle KN 762/3 v k.ú. Dražejov u Strakonic.  
Žadatel: František Samec, 387 11 Katovice 
Usnesení č. 1260/2011 (44/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s povolením sjezdu z místní komunikace na pozemku p.č KN 225/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
v majetku města Strakonice, na pozemek žadatele p.č. dle KN 762/3 v k.ú. Dražejov u Strakonic    
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských 
sítí.  
Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí o povolení sjezdu příslušným silničním správním úřadem (MěÚ 
Strakonice, odbor dopravy) ani povolení k provedení sjezdu ( MěÚ Strakonice, stavební úřad). 
 
4) Společnost Casta dopravní stavby s.r.o., Pražská 467, Písek – žádost o výpůjčku / pronájem 
části pozemku p.č. 1224/7 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 1261/2011 (44/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1224/7 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Strakonice, 
obec Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením Nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 1224/7 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Strakonice, 
obec Strakonice, se společností Casta dopravní stavby s.r.o., Pražská 467, 397 01 Písek, za účelem 
zařízení staveniště stavby „Protipovodňová ochrana města Strakonice“, na dobu určitou od prosince 
2011 do 30. září 2012, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru 
nepřihlásí jiný zájemce. Za cenu 2.000,-Kč/měsíc. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
5) Věra Landsingerová, Strakonice – žádost o výjimku  ze Zásad hospodaření s byty ve 
vlastnictví města Strakonice 
Usnesení č. 1262/2011 (44/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice schválených ZM dne 
15.10.2003 a 22.6.2005, 25. 6. 2008 a dne 14.9.2011 paní Věře Landsingerové,  Strakonice. 
 
8) Uvolněná b.j.  1+0, č.b. 007 v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, Strakonice  
Usnesení č. 1263/2011 (44/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+0 (29,80 m2), č.b. 007, v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, 
Strakonice II s paní Blankou Plachtovou, Strakonice v případě odmítnutí bytové jednotky uzavřít 
nájemní smlouvu se panem Jaroslavem Kolečkem, Pracejovice, v případě odmítnutí je jako další  
náhradník stanovena paní Eva Kunclová, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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9) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. 011 v domě č.p. 204, ul. Stavbařů, Strakonice  
Usnesení č. 1264/2011 (44/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (56,20 m2), č.b. 011, v domě č.p. 204, ul. Stavbařů, 
Strakonice II s paní Marií Pavolkovou, Strakonice.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy  a dohody. 
 
10) Uvolněná b.j.  2+1, č.b. A49 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice  
Usnesení č. 1265/2011 (44/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+1 (56,50 m2), č.b. A49, v domě č.p. 805, ul. 
Zvolenská, Strakonice I s paní Evou Grundzovou, Strakonice.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy a dohody. 
 
11) Uvolněná b.j.  4+1, č.b. A14 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice  
Usnesení č. 1266/2011 (44/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 4+1 (101,18 m2), č.b. A14, v domě č.p. 805,  ul. 
Zvolenská, Strakonice I s panem Zdeňkem Kočím, Strakonice.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy a dohody. 
 
12) Pronájem nebytového prostoru  
Usnesení č. 1267/2011 (44/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájmem nebytového prostoru v přízemí objektu č.p. 49 na Velkém náměstí ve Strakonicích o 
výměře 22 m2   žadateli panu Radku Lopatkovi, Strakonice, pronájem prostoru za účelem zřízení 
prodejny kožené galanterie a obuvi, za nájemné ve výši  50.400,- Kč/ročně + inflace, nájemce bude 
hradit náklady na spotřebu energií, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
13) WIP reklama spol. s r.o., IČ: 005110099, se sídlem  Školní 3, 370 10 České Budějovice - 
pronájem plochy pro umístění velkoplošní reklamy  
Usnesení č. 1268/2011 (44/4a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 k stávající smlouvě na umístění 3 velkoplošných reklam na pozemcích p.č. 
797/2 a 797/40 v k.ú. Strakonice (2 na pozemku p.č. 797/2 a 1 na pozemku p.č. 797/40 v k.ú. 
Strakonice) k datu 1.1.2012 s firmou WIP reklama spol. s r.o., IČ: 005110099,  se sídlem  Školní 3, 
370 10 České Budějovice, jehož předmětem je změna ceny z 5.000,-Kč včetně DPH  za 1 reklamu na 
9.000,-Kč za 1 reklamu včetně DPH,  výpovědní lhůty ze 6 měsíců na 3 měsíce a uvedení č. účtu 
s dobou splatnosti z původně 1x ročně k 30.6. na 2x ročně k 30.6. a k 31.12. zpětně. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku. 
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7. Přidělení bytu v DPS          
Usnesení č. 1269/2011 (44/10) 
Rada města po projednání 
I. Ruší 
usnesení RM č. 0721/2011 ze dne 29.6.2011 
II. Souhlasí  
s přidělením bytu o velikosti 1+0, číslo 013 v Domě s pečovatelskou službou, Jezerní 1281, 
Strakonice, paní Marii Egerové,  Strakonice 
III. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválené usnesení 
 
8. Rozpočtová   opatření   č.  91  –  99 
Usnesení č. 1270/2011 (44/11) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 91  ve výši  51 300,- Kč 
Neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin za období 
1. pololetí 2011. 
RO  č. 92  ve výši  594 864,- Kč  
Finanční prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho 
činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období III. čtvrtletí roku 2010. 
RO  č. 93  ve výši  12 800 000,- Kč  
Snížení účelové dotace na výplatu sociálních dávek dle rozhodnutí MPSV oproti schválenému 
rozpočtu. Příspěvek na dávky pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi se snižuje 
o částku 500 000,- Kč, příspěvek na péči se snižuje o částku 12 300 000,- Kč. 
RO  č. 94  ve výši  1 138 500,- Kč  
Doplatek neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu jako částečná kompenzace snížení 
příspěvku na výkon státní správy v roce 2011. Dotace je určena na úhradu osobních a věcných výdajů 
souvisejících s výkonem přenesené působnosti. 
RO  č. 95  ve výši  251 596,- Kč  
Doplatek neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se 
zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. 
RO  č. 96  ve výši  103 674,- Kč  
Dotace JčK pro ZŠ Povážská, Strakonice na projekt „Rovné příležitosti pro každého, šance pro 
všechny“. 
RO  č. 97  ve výši  8 880,- Kč 
Transfer dětskému folklornímu souboru Prácheňáček na pronájem nebytových prostor v MěDK 
Strakonice za účelem pořádání „Vánočního koncertu Prácheňáčku“ dne 17.12.2011. 
Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z pronájmu nebytových prostor. 
RO  č. 98  ve výši  13 744,- Kč  
Zvýšení příspěvku na provoz MěKS Strakonice na odstranění škodných událostí.  Rozpočtové opatření 
bude kryto náhradami pojistných plnění zaslaných pojišťovnami na účet města Strakonice. 
RO  č. 99  ve výši  50 000,- Kč 
Transfer Tělovýchovné Jednotě Dražejov na výdaje spojené s údržbou  a provozem sportovního areálu 
„Na Virtě“. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z položky příspěvek na provoz MHD 
Strakonice. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 91 - 99  provést. 
 
9. Zápis z 5. a 6. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
Usnesení č. 1271/2011 (44/12) 
Rada města po projednání 
Rada města:  
I. Bere na vědomí 
zápis z 5. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 2. listopadu 2011. 
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II. Bere na vědomí 
zápis z 6. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 6. prosince 2011. 
III. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku Taneční skupině Rozálie Strakonice, o.s., Tržní 1152, Strakonice, ve výši Kč 
2 500,- na 13. Mezinárodní soutěžní taneční festival Pardubická Ryengle 2011.  
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku Divadelnímu souboru Čelakovský Strakonice, Mírová 831, Strakonice, ve 
výši Kč 4 500,- na přípravu prohlídky města – S dudáky po strakonických památkách za magického 
úplňku.  
V. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvků za významné úspěchy v oblasti kultury v roce 2011 ve výši: 
Kč 3.000,- ZUŠ Strakonice;     
Kč  4.000,-  DDM Strakonice;  
Kč 4.000,-  Taneční skupině Rozálie Strakonice, o.s.;  
Kč 4.000,- Mažoretkám Otavanky;  
Kč 4.000,- Tanečnímu studiu RM Dance Strakonice;  
Kč 2.000,- TK Čtyřlístek;  
Kč 2.000,- TK Twist Strakonice;  
Kč 1.500,- SHŠ Markýz ze Strakonic;  
Kč 1.500,- SHŠ Vendetta Strakonice.  
Kč 4.000,- Pěveckému sboru Gymnázia Strakonice,  
VI. Souhlasí   
s prezentací města na veletrhu cestovního ruchu Holiday World Praha  v termínu 9.-12. 2. 2012 ve 
společné expozici s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu České Budějovice za finanční spoluúčasti 
Kč 10.000,- bez DPH. 
 
10. Smlouva - grant na projekt "Strakonické vítání léta aneb na kole po památkách středního 
Pootaví" 
Usnesení č. 1272/2011 (44/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu v rámci Grantového programu Nadace Jihočeské 
cyklostezky na podporu pořádání cykloturistických akcí na projekt „Strakonické vítání léta aneb na 
kole po památkách středního Pootaví“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice a Nadací 
Jihočeské cyklostezky, B. Němcové 49/3, České Budějovice. Výše grantu činí 15.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy  
 
11. Způsob odpisování dlouhodobého majetku 
Usnesení č. 1273/2011 (44/15) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
odpisování douhodobého majetku města v souladu s ČSÚ č. 708 takto:   
- majetek pořízený od  1.1. 2010 rovnoměrným způsobem 
- majetek pořízený do 31.12.2009 zjednodušeným způsobem 
 
12. Schválení nabídky na zajištění služeb Udržení procesů plánování soc. služeb na  místní 
úrovni v rámci projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“    
Usnesení č. 1274/2011 (44/16) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
Podání nabídky do veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění služeb Udržení procesů plánování 
sociálních služeb na místní úrovni v rámci projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“. 
II. Pověřuje 
místostarostku města PhDr. Ivanu Říhovou podpisem uvedené nabídky. 
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13. Uzavření mateřských škol zřizovaných městem Strakonice v období vánočních prázdnin 
Usnesení č. 1275/2011 (44/17) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
uzavření mateřských škol zřizovaných městem Strakonice v období vánočních prázdnin, tj. od 
23.12.2011 do 2.1.2012, a to v těchto termínech: 
23.12.2011 – 31.12.2011  - MŠ Školní 
23.12.2011 – 1.1.2012      - MŠ U Parku, MŠ Čtyřlístek, MŠ A. B. Svojsíka 
23.12.2011 – 2.1.2012      - MŠ  Lidická,   MŠ  Holečkova 413,   MŠ Spojařů,   MŠ  Stavbařů,  
                                             MŠ Šumavská. 
 
14. Zápis ze 4. jednání Komise školství                                 
Usnesení č. 1276/2011 (44/18) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 4. jednání Komise školství ze dne 12.12.2011. 
II. Bere na vědomí  
výroční zprávy o činnosti základních škol zřizovaných městem Strakonice za školní r. 2010/2011. 
III. Souhlasí 
s provedením kontrolního měření na výskyt azbestu v ZŠ Strakonice, Dukelská 166 (ve spojovacím 
krčku mezi starou a novou budou a v nové budově) + 1 učebna v novém pavilonu ZŠ Jiřího 
z Poděbrad. 
IV. Ukládá 
odboru majetkovému zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 

 
15. Zrušení veřejné zakázky na dodávku licencí Microsoft  
Usnesení č. 1277/2011 (44/19) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
o zrušení výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu k podání nabídky na dodávku licencí Microsoft 
Office 2010. 

 
16. Zakoupení 1 ks ojetého automobilu v maximální výši do 120.000,- Kč včetně DPH  
Usnesení č. 1278/2011 (44/20) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přímým nákupem 1 ks ojetého automobilu u firmy AUTO-FEST, Michal Tichava, Šedova 656/8, 
198 00 Praha – Černý Most, IČ: 62884484, DIČ: CZ 7611180456 v maximální celkové výši 120.000,- 
Kč včetně DPH.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy při nákupu 1 ks ojetého automobilu. 

 
17. Smlouva o organizaci a výkonu veř.služby, uzavřené mezi městem Strakonice a Úřadem 
práce ČR      
Usnesení č. 1279/2011 (44/21) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením  smlouvy mezi městem Strakonice a Úřadem práce České republiky o organizaci  
a výkonu veřejné služby  
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy v předloženém znění 
 
 Mgr. Ing. Pavel Vondrys                           Ing. Pavel Pavel                             
           starosta     místostarosta  


