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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  58. jednání Rady města Strakonice 
konaného 11. dubna 2012 v kanceláři starosty 

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

Mgr. Ing. Vondrys – starosta 
PhDr. Říhová – místostarostka 
Ing. Pavel – místostarosta  
členové  RM: Mgr. Pavelka, Mgr. Samec, Ing. Joza, Mgr. Cháberová  
Eva Mácková – zapisovatelka  

   Ing. Tůma – tajemník  
 
Omluveni:  Mgr. Malotová – PR 
Program:    
                                  
                              
1. Veřejné provozování hudebních děl – Aprílové bruslení městem dne 26. 4. 2012  
        Usnesení č. 1564/2012 
2. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.1.2012 do 30.3.2012 
        Usnesení č. 1565/2012 
3. Dodatek zřizovací listiny MŠ U Parku, Strakonice, Plánkova 353 
        Usnesení č. 1566/2012 
4. Zápis z 3. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice 
        Usnesení č. 1567/2012 
5. MěÚSS - prodloužení ubytování v AD 
        Usnesení č. 1568/2012 
6. Majetkové záležitosti 
  Usnesení č. 1569/2012 – usnesení č.1591/2012 
7. Akční plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2011 
        Usnesení č. 1592/2012 
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 
        Usnesení č. 1593/2012 
9. Smlouva č. 10074144 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na  
    projekt „Sběrný dvůr Strakonice“  
        Usnesení č. 1594/2012 
10. Smlouva č. 10079286 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na  
      projekt „Regenerace zeleně v areálu sportoviště na sídlišti - Strakonice“  
        Usnesení č. 1595/2012 
11. MěKS – pronájem restaurace v MěDK 
        Usnesení č. 1596/2012 
12. MěKS – pronájem baru v MěDK 
        Usnesení č. 1597/2012 
 
 
 
Zahájení:  
58. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:30 hodin v kanceláři 
starosty po skončení jednání ZM. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Veřejné provozování hudebních děl – Aprílové bruslení městem dne 26. 4. 2012  
Usnesení č. 1564/2012 (58/1) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením licenční hromadné smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností Intergram 
- nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, o. s. 
Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci akce pořádané městem Strakonice: Aprílové bruslení 
městem dne 26. 4. 2012. Autorská odměna činí celkem 120 Kč (včetně DPH). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění.  
 
2. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.1.2012 do 30.3.2012 
Usnesení č. 1565/2012 (58/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Informaci o objednávkách vystavených odborem ŽP v období  1.1.2012 – 30.3.2012. 
 
3. Dodatek zřizovací listiny MŠ U Parku, Strakonice, Plánkova 353 
Usnesení č. 1566/2012 (58/3) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM schválit 
dodatek č. 5 ke zřizovací listině MŠ U Parku, Strakonice, Plánkova 353 (úprava vymezení hlavního účelu 
a tomu odpovídajícímu předmětu činnosti) 
 
4. Zápis z 3. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice 
Usnesení č. 1567/2012 (58/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis z 3. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice ze dne 2. 4. 2012, doporučení Komise pro rozvoj 
města Strakonice, která se týkají Zdravého města Strakonice, budou předložena na jednání RM 
samostatně koordinátorem Zdravého města 
II. Bere na vědomí 
informaci o přípravě propagačních materiálů týkajících se rozvoje města Strakonice – územní plán města, 
rozvojová území, studie, pozemky pro investiční záměry 
III. Bere na vědomí 
informaci o možnostech darování finančních prostředků a sponzoringu ve městě Strakonice 
IV. Bere na vědomí 
ideovou studii na umístění parkovacích a garážovacích domů ve městě Strakonice 
V. Ukládá 
odboru rozvoje zpracovat návrh Zásad na podporu vzniku parkovacích a garážovacích domů ve městě a 
předložit ho na jednání Komise pro rozvoj města Strakonice 
 
5. MěÚSS - prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 1568/2012 (58/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě   
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence  na dobu určitou  
od 1.5.2012 do 30.6.2012. 
III. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence 
 
6. Majetkové záležitosti 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
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1) Uvolněná bytová jednotka č. 015, o velikosti 3+1 v č.p. 1255, ul. Obránců míru, Strakonice  
Usnesení č. 1569/2012 (58/6) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení RM č. 1489/2012 ze dne 28.3.2012 
II. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 015, v domě č.p. 1255, ul. Obránců míru přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 015/1255, ul. Obránců míru, Strakonice, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 600.000,- Kč. 
III. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
2) Uvolněná bytová jednotka č. 005, velikosti 2+1 v č.p. 400, ul. Nádražní,  Strakonice II 
Usnesení č. 1570/2012 (58/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 005 v domě č.p. 400, ul. Nádražní přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 005/400, ul. Nádražní, 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. 
 
3) Uvolněná bytová jednotka č. 004, velikosti 2+1 v č.p. 1141, ul. Sídliště 1. máje,  Strakonice I 
Usnesení č. 1571/2012 (58/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 004 v domě č.p.1141, ul. Sídliště 1. máje přímým prodejem                     
do osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 004/1141 ul. Sídliště 1. máje, 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)  Výpověď nájemní smlouvy  
Usnesení č. 1572/2012 (58/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s podáním výpovědi nájemní smlouvy č. 07-442 uzavřené dne 1.11.2007 mezi městem Strakonice, s tím, 
že výpovědní lhůta  činí  1 měsíc. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné  výpovědi.  
III. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem garáže o výměře 55,23 m2 v objektu  čp. 772 na pozemku p.č. st. 
800/2 v k.ú. Strakonice,  ul. Krále Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích (bývalá SÚS Strakonice).  
 
5)  Zveřejnění záměru na pronájem garáže  
Usnesení č. 1573/2012 (58/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem garáže č. 21 nacházející se v budově bez č.p. na pozemku  st.p.č. 
3273 v k.ú. Strakonice (protější tribuna Křemelka) o výměře  18 m2.  
 
6) Zveřejnění záměru  na pronájem nebytových prostorů  
Usnesení č. 1574/2012 (58/6) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem níže uvedených nebytových prostorů v objektu  čp. 772 na pozemku 
p.č. st. 800/2 v k.ú. Strakonice,  ul. Krále Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích (bývalá SÚS Strakonice): 
přízemí administrativní budovy:  
- kuchyňka  č. 2 – výměra  7 m2  
prostory   vedle kanceláře koordinátora  veřejné služby – spojovací chodba: 
- kancelář  č. 3 – výměra 17,5 m2  
- kancelář č. 4 – výměra 22,4 m2,  
 
7) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele  stavby „ZŠ  Čelakovského – 
rekonstrukce podlahy tělocvičny“  
Usnesení č. 1575/2012 (58/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele stavby „ZŠ  Čelakovského – rekonstrukce podlahy tělocvičny“. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána společností JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, 
a.s., Strakonice, Písecká 893,  IČ 625 09 641, za cenu  638 258,- Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu díla 
včetně DPH 765 910,- Kč, termín plnění do 27.8.2012. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., 
Strakonice, Písecká 893, IČ 625 09 641, na dodávku díla „Rozšíření kapacity –„ZŠ  Čelakovského – 
rekonstrukce podlahy tělocvičny“ za cenu 638 258,- Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu díla včetně DPH 
765 910,- Kč, termín plnění do 27.8.2012. 
III. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy. 
 
8) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele  stavby „Rozšíření kapacity 
– MŠ Šumavská č.p. 264 Strakonice“ 
Usnesení č. 1576/2012 (58/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele stavby „Rozšíření kapacity – MŠ Šumavská č.p.264 Strakonice“. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o., Komenského 
373 , Strakonice, IČ 450 23 522, za cenu 569 779,- Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu díla včetně DPH 
683 735,- Kč, termín plnění do 23.8.2012. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o., Komenského 373, 
Strakonice, IČ 450 23 522, na dodávku díla „Rozšíření kapacity – MŠ Šumavská č.p.264 Strakonice“ za 
cenu 569 779,- Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 683 735,- Kč, termín plnění do 23.8.2012. 
III. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy. 
 
9) Žádost o povolení uložit kabelové vedení NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 400/9 v k.ú.  Nové Strakonice v souvislosti se stavbou  „Pracejovice – Tomášek, parc.č. 961, 
Bažantnice“  
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  
Usnesení č. 1577/2012 (58/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
uložením kabelového vedení NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 400/9 v k.ú. Nové 
Strakonice v souvislosti se stavbou „Pracejovice – Tomášek, parc.č. 961, Bažantnice“.  
II. Souhlasí 
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s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 400/9 v k.ú.  Nové Strakonice  v souvislosti se 
stavbou  „Pracejovice – Tomášek, parc.č. 961, Bažantnice“.  
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. KN 400/9 v k.ú.  Nové Strakonice  v souvislosti se stavbou  „Pracejovice 
– Tomášek, parc.č. 961, Bažantnice“, dle sazebníku. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných  smluv. 
 
10) Žádost o povolení uložit teplovodní přípojku do pozemků ve vlastnictví města Strakonice p.č. 
dle KN 239/10 a p.č. dle KN 239/19, vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti s přípravou a realizací 
stavby „Nákupní centrum Strakonice – přípojka teplovodu“  
Žadatel: InterCora, spol. s r.o., Lochotínská 18, 301 00 Plzeň  
V zastoupení: POMI s r.o., Kolmá 675/3, 190 00 Praha 9 - Vysočany  
Usnesení č. 1578/2012 (58/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uložením teplovodní přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 239/10 a p.č. dle 
KN 239/19, vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti s přípravou a realizací stavby „Nákupní centrum 
Strakonice – přípojka teplovodu“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 
1) Stanovení užšího seznamu uchazečů o nájem bytu  
Usnesení č. 1579/2012 (58/6a) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
seznam uchazečů o nájem bytu 
 
2) Uvolněná b.j.  1+1,  Strakonice  
Usnesení č. 1580/2012 (58/6a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost paní Petry Kunové,  týkající se přidělení bytové jednotky č. 015  
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (37,10 m2), č.b. 015,  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Uvolněná b.j.  1+1,  
Usnesení č. 1581/2012 (58/6a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost paní Miloslavy Janečkové,  týkající se přidělení bytové jednotky č. 001 v domě č.p. 206 ul. 
Stavbařů.  
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (56,20 m2), č.b. 001.V případě odmítnutí bytové  
jednotky paní Evou Kunclovou souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s paní Marií Otradovcovou,  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Uvolněná b.j.  2+1,  
Usnesení č. 1582/2012 (58/6a) 
Rada města po projednání 
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I. Bere na vědomí 
žádost paní Radky Matlasové,  týkající se přidělení b.j. č. A13,  
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+1 (59,57 m2), s panem Petrem Fricem,  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Uvolněná b. j. 2+1,  
Usnesení č. 1583/2012 (58/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+1 (59,83 m2), č.b. 006, v přízemí domu    č.p. 1391, ul. 
Leknínová, s paní Lenkou Pavlíkovou, V případě odmítnutí bytové jednotky paní Lenkou Pavlíkovou 
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s paní Zdeňkou Vácovou, v případě i jejího odmítnutí souhlasí 
s uzavřením smlouvy s panem Pavlem Vojtíkem, a to za předpokladu, že nájemce bude splňovat 
podmínky nařízení vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Uvolněná b. j. 2+0,  
Usnesení č. 1584/2012 (58/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+0 (68,10 m2), č.b. 005, v přízemí domu č.p. 1392, ul. 
Leknínová s paní Věrou Landsingerovou, přičemž NS bude uzavřena na dobu 1/2 roku s možností 
prodloužení nájmu vždy o další 1/2 rok formou dodatku k NS při plnění podmínek vyplývajících z nájmu 
bytu..  
V případě odmítnutí bytové jednotky paní Věrou Landsingerovou souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy 
s paní Zdeňkou Vácovou, v případě i jejího odmítnutí souhlasí s uzavřením smlouvy s panem Pavlem 
Vojtíkema to za předpokladu, že nájemce bude splňovat podmínky nařízení vlády č. 146/2003 (tj. 
vyhodnocení výše příjmů domácnosti). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
7) Uvolněná b.j.  2+1,  
Usnesení č. 1585/2012 (58/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+1 (65,37 m2), č.b. 012, v domě č.p. 47 ul. Velké 
náměstí, Strakonice I, s panem Markem Sivákem, přičemž NS bude uzavřena na dobu ½ roku s možností 
automatického obnovení nájmu při plnění podmínek vyplývajících z nájmu. V NS budou vyjmenovány 
osoby, které budou v předmětném bytě bydlet a zároveň bude upozorněno na povinnost písemně hlásit 
osoby, které žijí s nájemcem v bytě (§689 Občanského zákoníku).Součástí NS dále bude ustanovení, že 
NS nebude prodloužena v případě, že nebude plněno dle splátkového kalendáře, který je nedílnou 
součástí této smlouvy. Podmínkou pro uzavření NS je vrácení bytu, který nyní Marek Sivák obývá se 
svou rodinou a svým otcem Júliem Sivákem,  

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy a dohody o ukončení účinnosti smlouvy o nájmu bytu č. A03 v 
domě č.p. 613 ul. Budovatelská, jejímž nájemcem je p. Július Sivák.  
 
8) Uvolněná b.j.  2+1,  
Usnesení č. 1586/2012 (58/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
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s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+1 (71,00 m2), č.b. 002, v domě č.p. 636 ul. Nerudova, 
Strakonice I, s paní Petrou Kunovou, přičemž NS bude uzavřena na dobu ½ roku s možností 
automatického obnovení nájmu při plnění podmínek vyplývajících z nájmu. V NS budou vyjmenovány 
osoby, které budou v předmětném bytě bydlet a zároveň bude upozorněno na povinnost písemně hlásit 
osoby, které žijí s nájemcem v bytě (§689 Občanského zákoníku).      
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
9) Paní Danuše Slezáková,– žádost  o pronájem části pozemku – tržnice 
Usnesení č. 1587/2012 (58/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s pronájmem části pozemku p.č.st. 308 v k.ú. Strakonice o výměře cca 20 m2 – tržnice u kostela Sv. 
Markéty, paní Danuši Slezákové, za účelem umístění vlastních prodejních stolků s prodejem sazenic a 
květin, za cenu 3.000,- Kč/měsíc na dobu neurčitou se 14-ti denní výpovědní lhůtou. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

 
10) Paní Jaroslava Štěpánová,– žádost o pronájem části pozemku – tržnice 
Usnesení č. 1588/2012 (58/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s pronájmem části pozemku p.č.st. 308 v k.ú. Strakonice o výměře cca 20 m2 – tržnice u kostela Sv. 
Markéty, paní Jaroslavě Štěpánové, za účelem umístění vlastního prodejního stánku s prodejem 
punčochového zboží a doplňkového sortimentu – prádlo, šátky, klobouky, za cenu 3.000,- Kč/měsíc na 
dobu neurčitou se 14-ti denní výpovědní lhůtou. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
11) Pan Daniel Šimon,– žádost o pronájem části pozemku – tržnice 
Usnesení č. 1589/2012 (58/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s pronájmem části pozemku p.č.st. 308 v k.ú. Strakonice o výměře cca 20 m2 – tržnice u kostela Sv. 
Markéty, panu Danielu Šimonovi,  za účelem umístění vlastního prodejního stánku , případně prodejního 
pultu, případně prodejního auta s prodejem ovoce, zeleniny, za cenu    3.000,-Kč/měsíc na dobu neurčitou 
se 14-ti denní výpovědní lhůtou. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

 
12) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem odběratele na odkup dřevní hmoty 
z lesů města Strakonice 
Usnesení č. 1590/2012 (58/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr odběratele dřevní hmoty z lesů města Strakonice. Nejvýhodnější nabídka byla podána 
Ing. Luďkem Saxlem, za cenu 189.791,50 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 227.749,80 Kč, 
termín plnění v průběhu roku 2012.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem Ing. Luďkem Saxlem, na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice, 
za cenu 189.791,50 Kč   bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 227.749,80 Kč.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
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13) Přehled objednávek majetkového odboru za I. čtvrtletí 2012 
Usnesení č. 1591/2012 (58/6a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za 1. čtvrtletí 2012 
 
7. Akční plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2011 
Usnesení č. 1592/2012 (58/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2012, včetně informace o plnění předchozího 
Plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 za rok 2011. 
II. Ukládá 
koordinátorovi Zdravého města a MA 21 předložit radě města informaci o plnění Akčního plánu 
zlepšování místní Agendy 21 za rok 2012 do konce března 2013. 
 
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 
Usnesení č. 1593/2012 (58/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném pořádku, ochraně 
životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2001, o některých 
omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
koncerty kapel v termínech: 
27. dubna 2012 – živá hudba – koncert skupin E!E, Bajadéra Joy, Z ničeho nic, Patheroye Roye, Nástroj 
snahy – Podslalí – ostrov - od 22:00 do 01:00 hodin následujícího dne. 
30. dubna 2012 – živá hudba – skupina Parovod – zábavné odpoledne s večerním koncertem – Podskalí – 
ostrov - od 22:00 do 01:00 hodin následujícího dne. 
11. května 2012 – živá hudba - Krwawý koleno, Nástroj snahy – Podskalí – ostrov - od 22:00 do 01:00 
hodin následujícího dne. 
25. května 2012 – živá hudba - Kicking Apricot, Mrazák, Corsaires – Podskalí - ostrov - od 22:00 do 
01:00 hodin následujícího dne. 
1. červen 2012 – reprodukovaná hudba – Dětský den – odpoledne pro děti, večer disko Františka Mareše- 
Pro dospělé – Podskalí - ostrov - od 22:00 do 02:00 hodin následujícího dne. 
8. června 2012 – oslava a koncert – Podskalí - ostrov - od 22:00 do 01:00 hodin následujícího dne. 
15. června 2012 – živá hudba – Crazy Ducks + hosté – Podskalí - ostrov - od 22:00 do 01:00 hodin 
následujícího dne. 
23. června 2012 – reprodukovaná hudba – Disko Františka Mareše – Podskalí - ostrov - od 22:00 do 
02:00 hodin následujícího dne. 
30. června 2012 – živá hudba – Podskalí - ostrov - od 22:00 do 23:00 hodin.  
5. července 2012 – reprodukovaná hudba – Disko Františka Mareše – Podskalí - ostrov - od 22:00 do 
02:00 hodin následujícího dne. 
14. července 2012 – živá hudba - Z ničeho nic, Na hovno – Podskalí - ostrov - od 22:00 do 01:00 hodin 
následujícího dne. 
20. července 2012 – reprodukovaná hudba – Disko Františka Mareše – Podskalí - ostrov - od 22:00 do 
02:00 hodin následujícího dne. 
21. července 2012 – živá hudba – Hamr – Podskalí - ostrov - od 22:00 do 01:00 hodin následujícího 
dne. 
27. července 2012 – živá hudba – Koncert kapel v jednání – Podskalí - ostrov - od 22:00 do 01:00 hodin 
následujícího dne. 
3. srpna 2012 – reprodukovaná hudba – Disko Františka Mareše – Podskalí - ostrov - od 22:00 do 02:00 
hodin následujícího dne. 
17. srpna 2012 – reprodukovaná hudba – Disko Františka Mareše – Podskalí - ostrov - od 22:00 do 02:00 
hodin následujícího dne. 
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14. září 2012 – Good bye summer VII. – Podskalí – ostrov - od 22:00 do 01:00 hodin následujícího 
dne. 
- pořádá Michal Polata, Catering ST, s.r.o., Bezděkovská 371, 386 01 Strakonice  
 
dne 21. dubna 2012 – živá hudba – koncert skupiny Arakain s Lucií Bílou – Sokolovna Strakonice, 
Na Stráži 340, Strakonice 386 01, pořádá Český bigbít – Jiří Toman, Školní 321, Katovice 387 11, 
v sobotu od 22:00 hodin do 01:00 hodin následujícího dne.  
 
9. Smlouva č. 10074144 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
na projekt „Sběrný dvůr Strakonice“  
Usnesení č. 1594/2012 (58/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy č. 10074144 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci 
Operačního programu Životní prostředí na projekt „Sběrný dvůr Strakonice“ mezi městem Strakonice, 
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 
Praha 11.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
10. Smlouva č. 10079286 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
na projekt „Regenerace zeleně v areálu sportoviště na sídlišti - Strakonice“  
Usnesení č. 1595/2012 (58/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy č. 10079286 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci 
Operačního programu Životní prostředí na projekt „Regenerace zeleně v areálu sportoviště na sídlišti – 
Strakonice“ mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a Státním fondem životního 
prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
11. MěKS – pronájem restaurace v MěDK 
Usnesení č. 1596/2012 (58/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zněním nájemní smlouvy na pronájem restaurace v MěDK Strakonice. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem nájemní smlouvy. 
 
12. MěKS – pronájem baru v MěDK 
Usnesení č. 1597/2012 (58/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zněním nájemní smlouvy na pronájem baru v MěDK Strakonice. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem nájemní smlouvy. 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                                                                                                    Ing. Pavel Pavel  
         starosta         místostarosta 


