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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  46. jednání Rady města Strakonice 

konaného 11. ledna 2012 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     6 členů RM 

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

 
Omluveni:  Mgr. Cháberová – členka RM           

Mgr. Malotová – PR 
    
Program: 
1. Zápis z 45. jednání projektu Otavské plavby 

              Usnesení č. 1290/2012 
2. MěÚSS:  A/Souhlas s navýšením počtu pracovníků 

              Usnesení č. 1291/2012 
  B/Prodloužení ubytování v AD 

  Usnesení č. 1292/2012 
  C/Ubytování v AD 

 Usnesení č. 1293/2012 
D/Ukončení ubytování v AD   

 Usnesení č. 1294/2012 
3. Konečná podoba fontány na Velkém náměstí 

              Usnesení č. 1295/2012 
4. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 9/2006 

              Usnesení č. 1296/2012 
5. Rozpočtová  opatření   č.  100 – 105 

                     Usnesení č. 1297/2012 
6. Realizace pískovcové sochy „Dorotka Trnkova, nevěsta Švandova“ v lokalitě Podskalí 
                      Usnesení č. 1298/2012 
7. Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti- evidence obyvatel /Kladruby/   

            Usnesení č. 1299/2012 
8. Majetkové záležitosti 

     Usnesení č. 1300/2012 – 1311/2012 
9. Vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec okresu Strakonice 2011 - ČOK CZ s.r.o.  

            Usnesení č. 1312/2012 
10. TS – bytové záležitosti 

   Usnesení č. 1313/2012 – 1314/2012 
11. Licenční smlouva k fotografiím -„Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor“ 

            Usnesení č. 1315/2012 
 
           

Zahájení:  
46. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:40 hodin v kanceláři 
starosty.S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala 
a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 



 2

1. Zápis z 45. jednání projektu Otavské plavby 
Usnesení č. 1290/2012 (46/1) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
zápis z 45. jednání projektu Otavské plavby ze dne 8. prosince 2011 
 
2. MěÚSS:   
A/Souhlas s navýšením počtu pracovníků 
Usnesení č. 1291/2012 (46/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s navýšením počtu pracovníků o jednoho pracovníka od 1. února 2012  po dobu 6 měsíců tj. do 
31.7.2012 - průměrný přepočtený počet  167,5 pracovníka.  
II. Souhlasí   
s uzavřením pracovního poměru se slečnou Hanou Pasovskou na dobu neurčitou od 10.2.2012. 
III. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice uzavřít pracovní smlouvu se slečnou Ludmilou Maříkovou na dobu určitou 
do 31.7.2012 a pracovně zařadit na DS Rybniční.   
IV. Ukládá 
řediteli MěÚSS Strakonice uzavřít pracovní smlouvu na dobu neurčitou se slečnou Hanou Pasovskou 

               
B/Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 1292/2012 (46/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Jana Bledého,  paní Růženy Džudžové, paní Ireny 
Kovacsové,  pana Karla Kastingera na dobu určitou od 1.2.2012 do 31.3.2012. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na dobu 
určitou od 1.2.2012 do 31.3.2012. 
III. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence 

   
C/Ubytování v AD 
Usnesení č. 1293/2012 (46/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Věry Landsingerové v období od 2.1.2012 do 31.3.2012. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 2.1.2012 do 31.3.2012.  
III. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence. 

 
D/Ukončení ubytování v AD   
Usnesení č. 1294/2012 (46/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
ukončení ubytování v Azylovém domě pana Milana Klášterky, paní Blanky Kudráčové, 
paní Šárky Dorážkové. 
 
3. Konečná podoba fontány na Velkém náměstí 
Usnesení č. 1295/2012 (46/6) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
se vzhledem fontány na Velkém náměstí „Soutok řek“ dle předložené dopracované varianty.  
 
4. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 9/2006 
Usnesení č. 1296/2012 (46/8, 46/8a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném pořádku, 
ochraně životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2001, o 
některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
a) dne 4. února 2012 – Maturitní ples tříd 4 MS – 2PO, SŠŘS – živá hudba + diskotéka – 
Městské kulturní středisko Strakonice, pořádá Roman Šortner, 38701 Volyně – od 20:00 hodin do 
01:30 hodin následujícího dne.  
b) dne 10. února 2012 – Ples společnosti Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice - živá hudba 
Cross Nový Jiří – Městské kulturní středisko Strakonice, Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, 
a. s., Podskalská 324, 386 21 Strakonice – od 20:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne.  
c)dne 25. února 2012 – XIII. Ples 25. protiletadlové raketové brigády – živá a reprodukovaná 
hudba – Městské kulturní středisko, Vojenský útvar 4312 Strakonice a Armádní sportovní klub, 
V Lipkách 1, 386 21 Strakonice – od 19:00 do 04:00  hodin následujícího dne. 
 
5. Rozpočtová  opatření   č.  100 – 105 
Usnesení č. 1297/2012 (46/9, 46/9a) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 100  ve výši  125 792,- Kč  
Finanční příspěvek úřadu práce na úhradu mzdových nákladů zaměstnance na veřejně prospěšné práce 
včetně pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Z toho částka 99 
082,- Kč představuje úhradu hrubé mzdy, o tuto částku bude zvýšen limit na platy. 
RO  č. 101  ve výši  936 000,- Kč  
Snížení dotace ze SR na výplatu  příspěvku na péči dle skutečné výše dotace zaslané  z  MPSV. 
RO  č. 102  ve výši  3 889,- Kč  
Zvýšení dotace z ERDF a SFŽP na akci Revitalizace Rennerových sadů Strakonice.  
V  rozpočtu  města je schválená dotace ve výši  1 060 757,- Kč,  skutečná výše připsané dotace na účet 
města činí 1 064 646,- Kč. 
RO  č. 103  ve výši  7 877,- Kč  
Snížení investičního grantu z JčK na projekt „Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Na 
Ohradě, Strakonice“ dle skutečných uznatelných výdajů na akci. 
RO  č. 104  ve výši  245 000,- Kč  
Grant z JčK na realizaci projektu „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ F. L. Čelakovského, 
Strakonice“. Akce bude realizována v roce 2012. 
RO  č. 105  ve výši  418 106,- Kč  
Dotace ze SR na úhradu úroků z úvěru na akci ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 100 - 105  provést. 
 
6. Realizace pískovcové sochy „Dorotka Trnkova, nevěsta Švandova“ v lokalitě  
Usnesení č. 1298/2012 (46/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s návrhem a přípravou realizace osazení pískovcové sochy „Dorotka Trnkova, nevěsta Švandova“ 
v lokalitě strakonického Podskalí v rámci Roku dudáků 2012.  
II. Ukládá 
vedoucímu odboru životního prostředí předložit RM návrh vzhledu sochy Dorotky,určení její velikosti 
a dopracování návrhu včetně finanční rozvahy. 
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7. Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti- evidence obyvatel /Kladruby/                             
Usnesení č. 1299/2012 (46/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti   uzavřené mezi městem 
Strakonice  a  Obcí Kladruby, IČO  46684484, zastoupené starostou Bohumilem Linhartem, jejímž 
předmětem je zápis údajů do informačního systému  evidence obyvatel – zákon č. 133/2000 Sb. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy  
 
8. Majetkové záležitosti 
 
1) Opěrná stěna Máchova č.p.605 a Zvolenská  č.p. 604  Strakonice  
Usnesení č. 1300/2012 (46/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s postavením opěrné stěny mezi chodníkem v ul. Máchova a pozemkem p.č. 558/18 v k.ú. Strakonice 
u čp. 605 a dále mezi chodníkem v ul. Máchova, Zvolenská a pozemkem p.č. 558/17 v k.ú. Strakonice 
u čp. 604, za předpokladu spolufinancování s paní Denisou Pugnerovou a s panem Hlinkou, paní 
Hlinkovou ve výši 50% nákladů na vybudování opěrné zdi u jejich nemovitostí. 
Realizace je podmíněna dostatkem finančních prostředků v rozpočtu města. 
 
2) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na autorský dozor stavby „Strakonický hrad – sanace 
podzemních prostor“ 
Usnesení č. 1301/2012 (46/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností OCHRANA PODZEMNÍCH VOD s.r.o., 
Bělohorská 31/264, 169 00 Praha 6, na výkon funkce autorského dozoru na stavbě „Strakonický hrad 
– sanace podzemních prostor“. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění do 
31.5.2012. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětného dodatku č. 1. 
 
3) Uvolněná bytová jednotka č. 001, velikosti 3+1 v č.p. 207, ul.  Stavbařů,  Strakonice II 
Usnesení č. 1302/2012 (46/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 001 v domě č.p. 207, ul. Stavbařů přímým prodejem  do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 001/207, ul. Stavbařů, Strakonice II, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku je stanovena ve výši 600.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
4) Uvolněná bytová jednotka č. 004, velikosti 3+1 v č.p. 207, ul.  Stavbařů,  Strakonice II 
Usnesení č. 1303/2012 (46/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 004 v domě č.p. 207, ul. Stavbařů přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 004/207, ul. Stavbařů, Strakonice II, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku je stanovena ve výši 600.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
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1) Blanka Plachtová, Strakonice – manž. Michaela a Daniel Bartošovi, Strakonice – žádost o 
přidě lení jiného bytu 
Usnesení č. 1304/2012 (46/10a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s přidělením b.j. 004 v domě č.p. 207 ul. Stavbařů manž. Michaele a Danielovi Bartošovým,  
Strakonice. 
 
2) Žádost o povolení uložit  kabelové vedení NN s uzemněním  a kabelovými pilíři do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 596/11, p.č. dle KN 359/9, p.č. dle KN 597/1, p.č. dle KN 
596/9 a p.č. dle KN 639/1 vše v k.ú.  Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou  „Strakonice – 
Pohraniční Stráže – kabely  NN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELPROJEKT Písek s.r.o., Nábřeží 1. máje 1935, 397 01 Písek – projektování vedení 
VN a NN.  
Usnesení č. 1305/2012 (46/10a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením  kabelového vedení NN s uzemněním a  kabelovými pilíři do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 596/11, p.č. dle KN 359/9, p.č. dle KN 597/1, p.č. dle KN 596/9 a p.č. dle KN 
639/1 vše v k.ú.  Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Pohraniční Stráže – kabely  
NN“  
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 596/11, p.č. dle KN 359/9, p.č. dle KN 
597/1, p.č. dle KN 596/9 a p.č. dle KN 639/1 vše v k.ú.  Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou  
„Strakonice – Pohraniční Stráže – kabely  NN“  
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 596/11, p.č. dle KN 359/9, p.č. dle KN 597/1, p.č. dle KN 
596/9 a p.č. dle KN 639/1 vše v k.ú.  Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou  „Strakonice – 
Pohraniční Stráže – kabely  NN“, dle sazebníku. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných  smluv. 
 
3) Žádost o povolení uložit  kabelové vedení NN s uzemněním a s výměnou kabelového pilíře do 
pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 778/5, p.č. dle KN 605, p.č. dle KN 584/25, p.č. 
dle KN 1280/1, p.č. dle KN 1277/1 a p.č. dle KN st.650 vše v k.ú.  Strakonice v souvislosti se 
stavbou  „Strakonice – Šmidingerova – kabely  NN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELPROJEKT Písek s.r.o., Nábřeží 1. máje 1935, 397 01 Písek – projektování vedení 
VN a NN.  
Usnesení č. 1306/2012 (46/10a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením  kabelového vedení NN s uzemněním a s výměnou kabelového pilíře do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 778/5, p.č. dle KN 605, p.č. dle KN 584/25, p.č. dle KN 
1280/1, p.č. dle KN 1277/1 a p.č. dle KN st.650 vše v k.ú.  Strakonice v souvislosti  se stavbou  
„Strakonice – Šmidingerova – kabely  NN“  
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 778/5, p.č. dle KN 605, p.č. dle KN 
584/25, p.č. dle KN 1280/1, p.č. dle KN 1277/1 a p.č. dle KN st.650 vše v k.ú.  Strakonice 
v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Šmidingerova – kabely  NN“ .  
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III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 778/5, p.č. dle KN 605, p.č. dle KN 584/25, p.č. dle KN 
1280/1, p.č. dle KN 1277/1 a p.č. dle KN st.650 vše v k.ú.  Strakonice v souvislosti se stavbou  
„Strakonice – Šmidingerova – kabely  NN“dle sazebníku. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
 
4) Žádost o povolení uložit  kabelové vedení NN s uzemněním a kabelovým pilířem  do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 308/11,   p.č. dle KN 351, p.č. dle KN 416/4 a p.č. dle KN 
597/1 vše v k.ú.  Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Volyňská – kabel  NN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELPROJEKT Písek s.r.o., Nábřeží 1. máje 1935, 397 01 Písek – projektování vedení 
VN a NN.  
Usnesení č. 1307/2012 (46/10a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením  kabelového vedení NN s uzemněním a kabelovým pilířem do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 308/11, p.č. dle KN 351, p.č. dle KN 416/4 a p.č. dle KN 597/1 vše v k.ú.  
Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Volyňská – kabel  NN“  
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 308/11, p.č. dle KN 351, p.č. dle KN 
416/4 a p.č. dle KN 597/1 vše v k.ú.  Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou  „Strakonice – 
Volyňská – kabel  NN“  
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 308/11, p.č. dle KN 351, p.č. dle KN 416/4 a p.č. dle KN 
597/1 vše v k.ú.  Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Volyňská – kabel  NN“  
dle sazebníku. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných  smluv. 
 
5)  ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace 
Usnesení č. 1308/2012 (46/10a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
stanovisko poskytovatele finančních prostředků (Operační program Životního prostředí) k předložené 
zadávací dokumentaci stavby: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce  a modernizace“ 
II. Souhlasí 
s užším řízením bez omezení uchazečů dle zákona č. 137/2006 Sb. 
III. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru v souvislosti s přípravou zadávací dokumentace stavby: „ÚV 
Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ zapracováním připomínek Operačního programu 
Životního prostředí a dále úpravou svazku 1 – „Kvalifikační dokumentace“ a svazku 2 – „Obchodní a 
smluvní podmínky“ dle přílohy.  
 
1) Žádost paní Blanky Muknšnáblové, Strakonice 
Usnesení č. 1309/2012 (46/10a) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s ukončením nájemních smluv č.  09-340 ze dne 8.7.2009  a  č. 2011-202 ze dne 20.7.2011 na 
pronájem garážových stání  č. 8 a 10  v objektu č.p. 1392 v ul. Leknínové ve Strakonicích, uzavřených 
mezi městem Strakonice a paní Blankou Muknšnáblovou, Strakonice, a sice dohodou  ke dni 
31.1.2012.  
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II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných dohod.  
III. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem garážových stání  č. 8 a 10  v objektu č.p. 1392 v ul. Leknínové 
ve Strakonicích za nájemné ve výši 300,- Kč/ /měsíc/jedno garážové stání + DPH.  

 
2) Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostorů a revokace části usnesení č. 973/2011 ze 
dne 5.10.2011 
Usnesení č. 1310/2012 (46/10a) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
část usnesení Rady města Strakonice č. 973/2011 ze dne 5.10.2011, týkající se pronájmu nebytových 
prostorů ve III. nadzemním podlaží objektu bývalé Základní školy Lidická 194   Strakonicích 
následujícímu žadateli: 
- Občanské sdružení Taneční skupina ROZÁLIE Strakonice, se sídlem Tržní 1152, Strakonice,  
pronájem učebny o výměře 51,8 m2, pronájem za účelem výuky country tanců, mexických tanců, 
historických tanců, u dětské části souboru hlavně stepu – cloggingu, nájemné ve výši 70,-Kč/m2/rok.  
II. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na  pronájem učebny o výměře 51,8 m2 ve III. nadzemním podlaží objektu 
bývalé Základní školy Lidická č.p. 194, Strakonice.  
 
3) Knihovna  Husova  č.p. 380  - prováděcí projektová dokumentace  
Usnesení č. 1311/2012 (46/10a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele projektové dokumentace stavby: „Oprava a rekonstrukce 
Husova 380, Strakonice“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto projektantům: 
1. Ing. Karel Ondrášek, Na Stráni  260, Strakonice 
2. Ing. Arch. Jan Zákostelecký, Petra Bezruče 632, Strakonice  
3. Jiří Urbánek, Hraniční 70, Strakonice  
4. Ing. Luboš Kadaně, Kochana z Prachové 163, Strakonice  
5. Ing. Jiří Neumitka, Písecká 893, Strakonice 
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky. 
II. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
PhDr.  Říhová 
Ing. Narovcová 
Ing. Švehla 
p. Houska 
Mgr. Karlovcová  
náhradníci: Ing. Vondrys, Ing. Srb, p. Bezpalec, Ing. Haiser 
III. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
9. Vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec okresu Strakonice 2011 – ČOK CZ s.r.o. 
Usnesení č. 1312/2012 (47/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč agentuře ČOK CZ, s. r. o., Praha 3 pořádající  
vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec okresu Strakonice 2011.  
 
10. TS – bytové záležitosti 
1.Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá 
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Usnesení č. 1313/2012 (47/2) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.1.2012 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Eva Žigová, Milan Kurek Strakonice, č.b. 015 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. 
kategorie, v přízemí domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 31.1.2012, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
2. Revokace usnesení č.0879/2011 (32/8) – výpověď z nájmu bytu Kotálová Renata 
Usnesení č. 1314/2012 (47/2) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
revokovat usnesení RM č. 0879/2011 (32/8), netrvat na výpovědi nájmu z bytu Kotálové Renatě. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. ponechat v platnosti původní smlouvu na dobu určitou t.j. do 
31.5.2012. 
 
11. Licenční smlouva k fotografiím -„Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor“ 
Usnesení č. 1315/2012 (47/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením licenční smlouvy mezi městem Strakonice (nabyvatel licence) a  Mgr. Robertem Malotou 
(autor fotografií). Jedná se o právo užití (licenci) souboru fotografií vzniklých v průběhu realizace 
projektu „Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích – I. etapa“, ke všem 
způsobům užití, v neomezeném rozsahu.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné licenční smlouvy 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                           Ing. Pavel Pavel                             
           starosta     místostarosta  


