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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  59. jednání Rady města Strakonice 
konaného 25. 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  
Miroslava Havrdová – zapisovatelka  

   Ing. Tůma – tajemník  
 
Omluveni:  Mgr. Malotová – PR 
Program:    
                                  
1. MP:  A/ Žádost o přechodné navýšení počtu zaměstnanců MP Strakonice     
        Usnesení č. 1598/2012 

B/ Darovací smlouva o jednorázovém finančním daru        
         Usnesení č. 1599/2012 
2. Zápis z 3. jednání komise pro sport ze dne 5. 4. 2012         
          Usnesení č. 1600/2012 
3. Přidělení bytu v DPS            
          Usnesení č. 1601/2012 
4. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města       
         Usnesení č. 1602/2012 
5. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006     
         Usnesení č. 1603/2012 
6. TS – bytové záležitosti        
             Usnesení č. 1604/2012 – 1611/2012 
7. Majetkové záležitosti        
             Usnesení č. 1612/2012 – 1636/2012 
8. Užití znaku města             
         Usnesení č. 1637/2012 
9. Veřej. právní smlouva k výkonu přenesené působnosti- evidence obyvatel /Strunkovice nad Volyňkou/              
         Usnesení č. 1638/2012 
10. Smlouva č. 09037343 o poskytnutí podpory ze SFŽP na projekt „Zateplení a výměna oken ZŠ 
Poděbradova, Strakonice“        
        Usnesení č. 1639/2012 
11. Konkurzní řízení na pracovní místa ředitelek a ředitelů ZŠ a MŠ zřizovaných městem    
        Usnesení č. 1640/2012 
12. Výše úplaty za předškolní vzdělávání 
        Usnesení č. 1641/2012 
13. Projekt „Úprava veřejného prostranství u kostela Svaté Markéty, Strakonice“podání žádosti o dotaci a  
spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 
        Usnesení č. 1642/2012 
14. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012 
        Usnesení č. 1643/2012 
15. Zápis z 2. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 11. dubna 2012 

                  Usnesení č. 1644/2012 
16.  Dodatek č. 02 k SOD 2011 - 319 v souvislosti se stavbou: „Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, 
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Strakonice“ 
    Usnesení č. 1645/2012 

17. Různé 
 
Zahájení:  
59. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:45 hodin v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a 
odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. MP:   
A/ Žádost o přechodné navýšení počtu zaměstnanců MP Strakonice     
Usnesení č. 1598/2012 (59/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s navýšením počtu zaměstnanců Městské policie Strakonice ze současných 27 na 28 a to na dobu od 1. 5. 
2012 do nástupu jednoho ze strážníků MP na mateřskou dovolenou.  
II. Pověřuje 
a/starostu města podpisem pracovní smlouvy. 
b/velitele strážníků zařadit strážníka čekatele do rekvalifikačního kursu   
 
B/ Darovací smlouva o jednorázovém finančním daru        
Usnesení č. 1599/2012 (59/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s nabídkou jednorázového finančního daru ve výši 5000,- Kč firmou KT-ROS Prachatice s. r. o. na úhradu 
části nákladů spojených s pořádáním dopravní soutěže pro MŠ městskou policií a odborem dopravy MÚ 
Strakonice. Finanční částka bude využita na zakoupení věcných cen do jednotlivých mateřských školek. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy.  
 
2. Zápis z 3. jednání komise pro sport ze dne 5. 4. 2012       
Usnesení č. 1600/2012 (59/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 3. jednání komise pro sport ze dne 5. 4. 2012. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku jednotlivým organizacím na sportovní činnost žactva a dorostu a na volnoča-
sovou činnost mládeže do 19 let v roce 2012 dle níže uvedené tabulky:  
 

Organizace Finanční příspěvek  

SK Cyklo-Macner Strakonice 1 240 
SKI-klub Strakonice 3 480 
TJ ČZ Strakonice – oddíl SPV 22 820 
TJ Dražejov 15 880 
TJ Fezko Strakonice – oddíl kuželek 1 990 
TJ Sokol Strakonice 45 880 
Český svaz včelařů,  
ZO ČSV Strakonice, o. s.  

1 240 

Česká tábornická unie,  
Tábornický klub Podskalí Strakonice 

21 830 

Duha – Husot 3 480 
Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Švanda dudák Strakonice 

19 100 
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Orin 12 900 
III. 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 SK Fight Pro Strakonice 
s účinností od 25. 4. 2012. 
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvků na nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro kategorie 
dospělých v roce 2012 SK Fight Pro Strakonice s účinností od 25. 4. 2012. 
  
3. Přidělení bytu v DPS          
Usnesení č. 1601/2012 (59/4) 
Rada města po projednání 
I. Ruší 
usnesení  č. 1514/2012 ze dne 21.3.2012. 
II. Souhlasí  
s přidělením bytu o velikosti 1+0, číslo 022 v Domě s pečovatelskou službou, Jezerní 1281, Strakonice 
panu Františku Janovskému, bytem Buzice, 388 01 Blatná. 
III. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválené usnesení. 
 
4. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města      
Usnesení č. 1602/2012 (59/6) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města: Sdružení linka bezpečí, Ústavní 91/95, 181 21 
Praha 8. 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru provést schválené usnesení. 
 
5. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006     
Usnesení č. 1603/2012 (59/7) 
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 
dne 19. května 2012 – živá hudba –Magmafest – Harlej, Brichta, Doležal – Zimní stadion, Na 
Křemelce 512, Strakonice 386 01, pořádá Český bigbít – Jiří Toman, Katovice 387 11, v sobotu od 22:00 
hodin do 01:00 hodin následujícího dne.  
 
6. TS – bytové záležitosti: 
A/ výpověď z nájmu bytu       
a/ Květa Volfová 
Usnesení č. 1604/2012 (59/8) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
podat 3 měsíční výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu Květě Volfové, Strakonice, č.b.016 o velikosti 
2+1 s příslušenstvím, I.kategorie v VI.podlaží domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě potřeby po skončení nájmu k předmětnému bytu (po uplynutí 3 
měsíční výpovědní lhůty), podat žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
b/Ladislav Dávid 
Usnesení č. 1605/2012 (59/8) 
Rada města po projednání 
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I. Rozhodla 
podat 3 měsíční výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu Ladislavu Dávidovi, Strakonice, č.b.007 o 
velikosti 2+1 s příslušenstvím, I.kategorie v IV. podlaží domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě potřeby po skončení nájmu k předmětnému bytu (po uplynutí 3 
měsíční výpovědní lhůty), podat žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
c/Bohunka Lišková 
Usnesení č. 1606/2012 (59/8) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
podat 3 měsíční výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu Bohunce Liškové, Strakonice, č.b.012 o 
velikosti 2+1 s příslušenstvím, I.kategorie v IV.podlaží domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě potřeby po skončení nájmu k předmětnému bytu (po uplynutí 3 
měsíční výpovědní lhůty), podat žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
d/Bohuslava Volfová 
Usnesení č. 1607/2012 (59/8) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
podat 3 měsíční výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu Bohuslavě Volfové, Strakonice, č.b.004 o 
velikosti 2+1 s příslušenstvím, I.kategorie v II.podlaží domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě potřeby po skončení nájmu k předmětnému bytu (po uplynutí 3 
měsíční výpovědní lhůty), podat žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
B/ Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá 
a/ Nejedlá Andrea 
Usnesení č. 1608/2012 (59/8) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.5.2012 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Andrea Nejedlá, Strakonice, č.b. 019 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie, v 6. 
podlaží domu. 
II. Rozhodla 
pokud dojde k úhradě dlužné částky o uzavření nové nájemní smlouvy na předmětný byt a to na dobu 
určitou 6 měsíců s automatickou obnovou při plnění nájemních podmínek. 
III. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy nebo 
nevyklizení bytu tj. do 31.5.2012, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu Okresnímu 
soudu ve Strakonicích. 
 
b/Uhlíková Lenka 
Usnesení č. 1609/2012 (59/8) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.5.2012 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Uhlíková Lenka,  Strakonice, č.b. 013 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie, ve 
3. patře domu. 
II. Rozhodla 
pokud dojde k úhradě dlužné částky o uzavření nové nájemní smlouvy na předmětný byt a to na dobu 
určitou 6 měsíců s automatickou obnovou při plnění nájemních podmínek. 
III. Ukládá 
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společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy nebo 
nevyklizení bytu tj. do 31.5.2012, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu Okresnímu 
soudu ve Strakonicích. 
 
c/ Bálská Miloslava 
Usnesení č. 1610/2012 (59/8) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.5.2012 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Bálská Miloslava, Strakonice, č.b. 008 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, I. kategorie, ve 
3. patře domu. 
II. Rozhodla 
pokud dojde k úhradě dlužné částky o uzavření nové nájemní smlouvy na předmětný byt a to na dobu 
určitou 6 měsíců s automatickou obnovou při plnění nájemních podmínek. 
III. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy nebo 
nevyklizení bytu tj. do 31.5.2012, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu Okresnímu 
soudu ve Strakonicích. 
 
d/ Kotálová Renata 
Usnesení č. 1611/2012 (59/8) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.5.2012 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Kotálová Renata,  Strakonice, č.b. 002 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie, ve 
II.podlaží domu. 
II. Rozhodla 
pokud dojde k úhradě dlužné částky o uzavření nové nájemní smlouvy na předmětný byt a to na dobu 
určitou 6 měsíců s automatickou obnovou při plnění nájemních podmínek. 
III. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy nebo 
nevyklizení bytu tj. do 31.5.2012, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu Okresnímu 
soudu ve Strakonicích. 
 
7. Majetkové záležitosti  
 
1) Nina Černá, Strakonice – žádost o udělení výjimky ze Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví 
města Strakonice 
Usnesení č. 1612/2012 (59/3) 
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 Nině Černé, bytem, Strakonice. 
 
2) Volné nebytové prostory v domě č.p. 205 ul. Stavbařů  
Usnesení č. 1613/2012 (59/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem dvou volných nebytových prostor o výměře 2x 56,2 m2 v přízemí 
domu čp. 205 ul. Stavbařů, Strakonice II.  

 
3) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  akce: „MŠ  U Parku – 
rozšíření kapacity, stavební úpravy odl.pracoviště Lidická 194 “ 
Usnesení č. 1614/2012 (59/3) 
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Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  v platném znění v souladu s 
Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice  na realizaci akce: „MŠ U Parku 
– rozšíření kapacity, stavební úpravy odl. pracoviště Lidická 194“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve 
výzvě těmto dodavatelům: 

1. uchazeč :   H a T  s.r.o., Komenského 373 , Strakonice 
2. uchazeč :   Prima a.s. Raisova 1004   , Strakonice 
3. uchazeč :   Garantstav  stavební  spol. s r.o., Řepice  
4. uchazeč : JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., Strakonice,    Písecká 893 
5. uchazeč : VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „MŠ  U Parku – rozšíření kapacity, 
stavební úpravy odl. pracoviště Lidická 194 “. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 

1. člen  PhDr.  Říhová  
2. člen  Ing. Narovcová 
3. člen  Ing. Švehla 
4. člen p. Houska, 
5. člen  p.Čechová (ředitelka MŠ) 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
      1    náhradník Ing. Vondrys,  

2. náhradník Ing. Srb, 
3. náhradník p. Bezpalec 

      4. náhradník  Ing. Haiser 
      5. náhradník  Ing . Blahout 
IV. Ukládá 
vedoucímu majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
4) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele  stavby: „ Rekonstrukce 
Velkého náměstí, Strakonice II. etapa - fontána“ 
Usnesení č. 1615/2012 (59/3) 
Rada města vzhledem k tomu, že byla podána pouze 1 nabídka  
I. Ruší  
výběrové řízení pro výběr dodavatele stavby: „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice II. etapa - 
fontána“. 
 
5) Stavba: Sběrný dvůr Strakonice, p.p.č. 1208/5, 2178 
Usnesení č. 1616/2012 (59/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2011 – 329 na realizaci stavby „Sběrný dvůr Strakonice, 
p.p.č. 1208/5, 2178“ uzavřené dne 26.10.2011 mezi městem Strakonice a společností PROTOM 
Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČ: 43841252, přičemž předmětem tohoto dodatku 
bude následující : 
- změna ceny díla s ohledem na změny: změna skladby úpravy podloží sběrného dvora (ZL 1), rozšíření 
předmětu díla o silniční mostovou váhu (ZL 2), změny povrchu chodníku v návaznosti na vjezdy (ZL 3), 
úprava odvodnění ocelového přístřešku (ZL 4), o částku 151.138,- Kč bez DPH, tzn. 181.365,-  Kč včetně 
DPH. 
- změna termínu ukončení realizace a předání smluveného předmětu díla z 31.5.2012 na 30.6.2012 (důvod 
je rozšíření předmětu díla o silniční mostovou váhu ZL 2). 
I. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.  
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6) MUDr. Ludmila Fialová, 100 00 Praha 10 - Strašnice 
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 1617/2012 (59/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby – změny stavby před jejím 
dokončením „Novostavba RD Strakonice na pozemku p.č. 1001/21 v k.ú. Dražejov u Strakonic“, obec 
Strakonice.  
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
1) Žádost o povolení uložit kabelové vedení NN na pozemku v majetku města Strakonice 
v souvislosti se stavbou  „Strakonice , Radomyšlská – p.č. st. 3621, kabel NN“ – změna pozemku  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katov ická 175,  
386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1618/2012 (59/3a) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení č.736/2011 ze dne 20.7.2011 
II. Souhlasí 
s uložením kabelového vedení NN  do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 778/5 v k.ú. 
Strakonice  v souvislosti se stavbou  „Strakonice , Radomyšlská – p.č. st. 3621, kabel NN“ . 
III. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 778/5 v k.ú. Strakonice  v souvislosti se 
stavbou  „Strakonice , Radomyšlská – p.č. st. 3621, kabel NN“ . 
IV. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 778/5 v k.ú. Strakonice  v souvislosti se stavbou  „Strakonice , 
Radomyšlská – p.č. st. 3621, kabel NN“, dle sazebníku. 
V. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
 
 
2) MUDr. Ilonka Pile čková, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice 
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 1619/2012 (59/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby „Novostavba garáže a stavební úpravy 
oplocení na pozemku p.č. 16 a p.č. 589/12, katastrální území Přední Ptákovice“, obec Strakonice. 
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
3) Žádost o souhlas s úpravami interiéru  
Usnesení č. 1620/2012 (59/3a) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s provedením následujících úprav interiéru v pronajatém prostoru restaurace v Městském kulturním domu 
v Mírové ul.  831 ve  Strakonicích , jehož nájemcem je spol. LABEN,  s.r.o., se sídlem Pražské předměstí, 
Jablonského 383/2,  Písek: 

- demontování dřevěného obložení v prostoru restaurace 
- položení plovoucí podlahy  v prostoru restaurace.  
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Uvedené stavební úpravy budou provedeny na náklady nájemce, po skončení nájemního vztahu bude 
předmět nájmu uveden do původního stavu, pokud se nájemce  s pronajímatelem nedohodne jinak. Tento 
souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
 
4) Letní plavecký areál - uzavření smlouvy o reklamě 
Usnesení č. 1621/2012 (59/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o reklamě se společností DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., IČ 
26068273. Na základě této smlouvy bude v souvislosti letním plaveckým areálem města Strakonice, který 
je provozován příspěvkovou organizací STARZ Strakonice, užíván název areálu DUDÁK – Plavecký 
areál. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.5.2012 do 30.4.2015 za cenu 50.000,- Kč/měsíc. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
5) Uzavření kupní smlouvy  
Usnesení č. 1622/2012 (59/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice a Základní školou a Mateřskou školou Katovice, se 
sídlem Školní 284, Katovice, jejímž předmětem bude odprodej elektrické smažící pánve  PAEL 80  ze ŠJ 
při ZŠ Poděbradova 882, Strakonice, a sice za kupní cenu  300,-  Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
6) Pan František Wohlmut, Strakonice – žádost o pronájem části pozemku – tržnice 
Usnesení č. 1623/2012 (59/3a) 
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 Františku Wohlmutovi, Strakonice, za účelem umístění vlastního prodejního stánku 
s prodejem zmrzliny a ledové tříště, za cenu 3.000,-Kč/měsíc, na dobu neurčitou se 14-ti denní výpovědní 
lhůtou. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
7) Paní Anna Poláková, Strakonice – žádost o pronájem části pozemku – tržnice 
Usnesení č. 1624/2012 (59/3a) 
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  Anně  Polákové,  Strakonice,  za účelem umístění  vlastního  prodejního  stánku  
s prodejem  sazenic,  rostlin,  květin  apod.,  za cenu 3.000,-Kč/měsíc, na dobu neurčitou se 14-ti 
denní výpovědní lhůtou. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

 
8) Společnost MANHO CZ s.r.o., IČ 280 64 178 – žádost o pronájem části pozemku – tržnice 
Usnesení č. 1625/2012 (59/3a) 
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, společnosti MANHO CZ s.r.o., IČ 280 64 178, za účelem umístění vlastního prodejního stánku 
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s prodejem květin, zeleniny a jahod vlastní produkce, za cenu 3.000,-Kč/měsíc, na dobu určitou od 
1.5.2012 do 30.6.2012. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
9) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - veřejného osvětlení ul. Katovická u 
Benziny. 
Usnesení č. 1626/2012 (59/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přičemž předmětem věcného 
břemena je uložení kabelu a stožárů veřejného osvětlení do pozemků parc.č. 380/3 a parc.č. 380/8, vše v 
k.ú. Strakonice, jejichž vlastníkem je Benzina, s.r.o. 
Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou částku  1000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
10) Společenství pro dům čp. 840, Žižkova 840, Strakonice – žádost o výpůjčku pozemků p.č. 1682 a 
p.č. 581/2 vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice  
Usnesení č. 1627/2012 (59/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku pozemků p.č. 1682  o výměře 191 m2 a p.č. 581/2 o výměře 417 m2 
v k.ú. Strakonice, obec Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce na užívání pozemků p.č. 1682 o výměře 181 m2 a p.č. 581/2 o výměře 
417 m2 vše v k.ú. Strakonice, se Společenstvím pro dům čp. 840, ul. Žižkova, Strakonice, za účelem 
užívání pozemků jako odpočinkové plochy pro majitele bytových jednotek, na dobu neurčitou, pokud se 
v zákonné lhůtě pro vyhlášen záměru na výpůjčku nepřihlásí jiný zájemce.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
11)  Společenství pro dům čp. 73, Bezděkovská 73, Strakonice 
- žádost o souhlas z titulu majitele pozemku s umístěním ocelové nájezdové rampy a vybudováním 
přístupového chodníku 
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 679/2 vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice  
Usnesení č. 1628/2012 (59/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele pozemku p.č. 679/2 v k.ú. Nové Strakonice s umístěním ocelové nájezdové rampy 
k bytovému domu čp. 73, ul. Bezděkovská ve Strakonicích a dále s vybudováním přístupového chodníku 
na předmětném pozemku p.č. 679/2 v k.ú. Nové Strakonice. Vybudování ocelové nájezdové rampy a 
vybudování přístupového chodníku bude provedeno na náklady žadatele. Tento souhlas nenahrazuje 
souhlas stavebního úřadu a architekta města Strakonice. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 679/2 o výměře 18 m2  v k.ú. Nové  Strakonice, 
obec Strakonice. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce na užívání části pozemku p.č. 679/2 v k.ú. Nové Strakonice o výměře 18 
m2, se Společenstvím pro dům čp. 73, ul. Bezděkovská 73, Strakonice, za účelem umístění ocelové 
nájezdové rampy o rozměrech 1,5 x 8 a vybudování přístupového chodníku,  na dobu neurčitou, pokud se 
v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru na výpůjčku nepřihlásí jiný zájemce.  
V. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
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12)  Žádost Domu dětí a mládeže Strakonice 
Usnesení č. 1629/2012 (59/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 02-225  ze dne  30.9.2002  uzavřené mezi městem 
Strakonice a Domem dětí a mládeže Strakonice, se sídlem Na Ohradě 417, Strakonice,  jehož předmětem 
bude  snížení nájemného z pronajatých nebytových prostorů v objektu  bývalé MŠ v Ellerově ul. čp. 160 
ve Strakonicích, o 20 %  na dobu 1 roku, a sice od  1.6.2012  do  31.5. 2013.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
14) Pan Bohumír Plučár, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1630/2012 (59/3a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č 951/8 v k.ú. Strakonice, vzhledem k tomu, že záměr žadatele je 
v rozporu s Územním plánem Strakonice a dále je pozemek v současné době  pronajat Zemědělskému 
družstvu Přešťovice k zemědělským účelům. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku. 
 
15) Pan Bohumír Plučár, Strakonice – žádost o uložení zeminy 
Usnesení č. 1631/2012 (59/3a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uložením zeminy na pozemek ve vlastnictví města Strakonice p.č. 951/8 v k.ú. Strakonice, vzhledem 
k tomu, že pozemek je v současné době pronajat Zemědělskému družstvu Přešťovice za účelem 
provozování zemědělské výroby.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence. 
 

18) Ing. Jiří Treybal, TMS PROJEKT STRAKONICE, Žižkova 312, Strakonice – pronájem 
pozemku  +  vyhlášení záměru 
- investor: David Faja,  Strakonice – Dražejov 
Usnesení č. 1632/2012 (59/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku  p.č. 1334/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 14 m2, 
Palackého náměstí, Strakonice, za účelem umístění a provozování předzahrádky.  
II. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 1334/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 14 m2 , Palackého náměstí, 
Strakonice, za účelem umístění a provozování předzahrádky přináležící domu čp. 87,  na dobu neurčitou, 
za nabídkovou cenu 5.000,- Kč ročně, panu Davidovi Fajovi, Strakonice, pokud se v zákonné lhůtě pro 
vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas architekta města Strakonice a souhlas odboru dopravy MěÚ 
Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

19) Pan Igor Sobolčík, Strakonice  - žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1633/2012 (59/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku  p.č. 726/7 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 15 m2, 
za účelem umístění a provozování letní obslužné předzahrádky, která přináleží k pohostinství „Bistro“ 
v domě čp. 27 v ulici Komenského. 
 
20) JAPAJO s.r.o., paní Jaroslava Kůgelová, Strakonice - žádost o podnájem třetí osobě 
Usnesení č. 1634/2012 (59/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podnájmem třetí osobě,  dle nájemní smlouvy číslo 04-384, ze dne 9.6.2004, uzavřené mezi městem 
Strakonice a společností JAPAJO s.r.o., Čelakovského 1124, Strakonice, a to pro paní Marii Hadrabovou, 
bytem Volenice, PSČ 387 16, za podmínek schodných s podmínkami stanovenými v nájemní smlouvě 
číslo 04-384.  
 
21) Pronájem pozemku v lokalitě pod Hvězdou v době konání Václavské pouti  – žádost o pronájem 
pozemku  - vyhlášení záměru + pronájem 
Usnesení č. 1635/2012 (59/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku 97/1 v k.ú. Strakonice, se stavbou tržnice, o výměře cca 
950 m2, za účelem umístění prodejních stánků a provozování stánkového prodeje v době konání 
Václavské poutě ve Strakonicích,  tj. od středy 19. září 2012 do pondělí 1. října 2012.   
II. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 97/1 v k.ú. Strakonice, se stavbou tržnice, o výměře   cca 950 m2, za cenu 
55.000,- Kč panu Janu Štaubertovi, Dobrá Voda  u Českých Budějovic, za účelem umístění  prodejních 
stánků a provozování stánkového prodeje v  době  konání Václavské poutě ve Strakonicích,  tj. od středy 
19. září 2012  do pondělí 1. října 2012, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru na pronájem 
nepřihlásí jiný zájemce. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
21) Parkoviště před obchodním centrem na Volyňské ul. ve Strakonicích 
Žadatel: Pavel Bambásek 
Usnesení č. 1636/2012 (59/3a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s omezením parkovací doby na parkovišti vybudovaném na pozemku parc.č. 595/14 v k.ú. Nové 
Strakonice. 
 
8. Užití znaku města             
Usnesení č. 1637/2012 (59/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice do plánu města Strakonice s cykloturistickou mapou okolí, Ludmila 
Chmelíková – obchodní zástupce firmy Kompakt s. r. o., Pod Vodojemem 230, 342 01, Sušice II.  
 
9. Veřej. právní smlouva k výkonu přenesené působnosti- evidence obyvatel /Strunkovice nad 
Volyňkou/              
Usnesení č. 1638/2012 (59/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti   uzavřené mezi městem Strakonice  
a  Obcí Strunkovice nad Volyňkou, IČO 667854 zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Filipem, jejímž 
předmětem je zápis údajů do informačního systému  evidence obyvatel – zákon č. 133/2000 Sb. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.  
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10. Smlouva č. 09037343 o poskytnutí podpory ze SFŽP na projekt „Zateplení a výměna oken ZŠ 
Poděbradova, Strakonice“        
Usnesení č. 1639/2012 (59/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy č. 09037343 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí (v rámci 
OPŽP) na projekt „Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice“ mezi Městem Strakonice, 
Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 
Praha 11. Poskytnutá dotace na spolufinancování akce ze SFŽP je ve výši 822.484,15 Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
11. Konkurzní řízení na pracovní místa ředitelek a ředitelů ZŠ a MŠ zřizovaných městem    
Usnesení č. 1640/2012 (59/12) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
nevyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy F.L.Čelakovského, 
Strakonice, Jezerní 1280. 
II. Potvrzuje 
Mgr. Jaroslavu Kolesovou na vedoucím pracovním místě ředitelky Základní školy F.L.Čelakovského, 
Strakonice, Jezerní 1280, na dobu určitou 6 let, od 1. srpna 2012 do 31. července 2018.  
III. Rozhodla  
nevyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Strakonice, ul. Jiřího 
z Poděbrad 882. 
IV. Potvrzuje 
Mgr. Josefa Mráze na vedoucím pracovním místě ředitele Základní školy Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 
882, na dobu určitou 6 let, od 1. srpna 2012 do 31. července 2018.  
V. Rozhodla  
nevyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Strakonice, Dukelská 166. 
VI. Potvrzuje 
Mgr. Václava Vlčka na vedoucím pracovním místě ředitele Základní školy Strakonice, Dukelská 166, na 
dobu určitou 6 let, od 1. srpna 2012 do 31. července 2018.  
VII. Rozhodla  
nevyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy Povážská Strakonice, Nad  
Školou 560. 
VIII. Potvrzuje 
Mgr. Jaroslavu Cháberovou na vedoucím pracovním místě ředitelky Základní školy Povážská Strakonice, 
Nad  Školou 560, na dobu určitou 6 let, od 1. srpna 2012 do 31. července 2018.  
IX. Rozhodla  
nevyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Čtyřlístek, Strakonice, 
Holečkova 410. 
X. Potvrzuje 
p. Jitku Hanušovou na vedoucím pracovním místě ředitelky Mateřské školy Čtyřlístek, Strakonice, 
Holečkova 410, na dobu určitou 6 let, od 1. srpna 2012 do 31. července 2018.  
XI. Rozhodla  
nevyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Strakonice, Lidická 625. 
XII. Potvrzuje 
p. Miloslavu Vozábalovou na vedoucím pracovním místě ředitelky Mateřské školy Strakonice, Lidická 
625, na dobu určitou 6 let, od 1. srpna 2012 do 31. července 2018.  
 
12. Výše úplaty za předškolní vzdělávání 
Usnesení č. 1641/2012  
Rada města po projednání 
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I. Bere na vědomí 
měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání: 
MŠ Čtyřlístek Kč 275 
MŠ Šumavská Kč 315 
MŠ Lidická, MŠ U Parku Kč 325  
MŠ A. B. Svojsíka Kč 330 
Částka je stanovena pro období od 1. září 2012 do 31. srpna 2013. 
 
13. Projekt „Úprava veřejného prostranství u kostela Svaté Markéty, Strakonice“podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 
Usnesení č. 1642/2012  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním Žádosti o dotaci na realizaci projektu „Úprava veřejného prostranství u kostela Svaté Markéty, 
Strakonice“ v rámci Opatření IV.1.2 - Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova 
ČR, Osy IV – LEADER, v souladu se Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny LAG 
Strakonicko, o.s. „Cesty od kořenů k vizi“. 
II. Souhlasí  
v případě získání finanční podpory z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků 
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2012 na spolufinancování realizace projektu „Úprava 
veřejného prostranství u kostela Svaté Markéty, Strakonice“. 
 
14. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012 
Usnesení č. 1643/2012  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012. 
 
15. Zápis z 2. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 11. dubna 2012 
Usnesení č. 1644/2012  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 11. dubna 2012. 
II. Souhlasí  
s projednáním žádostí posuzovaných dle Pravidel pro poskytování neinvestičních transferů (příspěvků) na 
kulturní činnost, které byly doručeny po termínu 31.3. 2012. 
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvků na činnost v oblasti kultury v roce 2012 následujícím žadatelům v uvedené výši:  
Skupina historického šermu Vendetta      8 000,- 
Skupina historického šermu  Markýz     8 000,- 
Divadelní soubor Čelakovský Strakonice    30 000,- 
Loutková scéna Radost        15 000,- 
Jiloro, o.s.        5 000,- 
Mladá dudácká muzika       7 000,- 
Pošumavská dudácká muzika       15 000,-  
NFG, Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice    12 000,- 
Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice     20 000,- 
Dětský folklorní soubor Prácheňáček Strakonice   25 000,- 
Taneční skupina Rozálie Strakonice      9 000,- 
RM dance studio, Radka Nováková     10 000,- 
Jednota K. H. Borovského      3 000,- 
DDM Strakonice – taneční kroužky     8 000,-  
Taneční klub TWIST       5 000,-  
Nektarka        10 000,-   
IV. Nesouhlasí  
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s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 5 000,- na činnost v oblasti kultury v roce 2012 občanskému sdružení 
Strakonická beseda na  pořádání autorských čtení s živou hudbou a dobročinných bazarů s hudebním 
doprovodem. 
V. Souhlasí   
s poskytnutím příspěvku Dušanu Vávrovi, Čestice ve výši Kč 15 000,- na vydání publikace o osudech 
občanů okresu Strakonice, kteří bojovali na západní frontě během II. světové války. 
VI. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku společnosti Johnson Controls Fabrics Strakonice, a.s., Heydukova 1111 na 
vydání publikace k 200. výročí textilní výroby ve Strakonicích.  
VII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku Prácheňskému souboru písní a tanců Strakonice, Mírová 932 na vydání 
vánočního CD ve výši Kč 10 000,-.  
VIII. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku Sdružení zdravotně postižených v ČR, Územní odbor Strakonice, středisko 
služeb, Stavbařů 213 na uspořádání akce IX. setkání ke Dni matek 10. 5. 2012.   
IX. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku Sdružení hasičů ČMS okresu Strakonice, Podsrpenská 439, Strakonice ve výši 
Kč 3 000,- na realizaci projektu Požární ochrana očima dětí 2012.  
X. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku Osadnímu výboru Modlešovice ve výši Kč  4 000,-  na úhradu nákladů 
spojených s pořádáním Dětského dne 9. června 2012.  
XI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku občanskému sdružení  Přátelé mateřského centra Beruška Strakonice, Lidická 
194, Strakonice ve výši Kč 2 000,- na uspořádání zábavného odpoledne v rámci kampaně Táta dneska frčí 
dne 16. 6. 2012. 
XII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku Dětskému pěveckému sboru Fere Angeli ZUŠ Strakonice ve výši Kč 10 000,- na 
reprezentaci na mezinárodním festivalu pěveckých sborů 15th Alta Pusteria Internationalchorfestival ve 
dnech 21.-24. června 2012 v Itálii.  
XIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ZŠ Strakonice, Dukelská 166 ve výši Kč 20.000,- na uskutečnění recipročních 
výměn žáků se švýcarskou základní školou z Lengnau, partnerské obce města Strakonice, které se 
uskuteční 18.-22. června 2012 a 17.-21. září 2012. 
XIV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku Euroškole Strakonice střední odborné škole s.r.o., Husova 361 ve výši Kč 
10 000,- na účast na 7. mezinárodním workcampu studentů v německém Bad Salzungenu, partnerském 
městě, který se uskuteční 20.-25. května 2012.  
XV. Nesouhlasí 
s prezentací v katalogu Obrazový atlas regionů a církevních památek v ČR 2013 vydávaného Klubem 
českých turistů. 
XVI. Nesouhlasí 
s prezentací města v on-line katalogu Cestujeme po ČR firmy Apsida s.r.o.  
XVII. Nesouhlasí 
s prezentací na  portálech firmy Paseo Group za cenu Kč 6 960,- bez DPH/12 měsíců. 
 
16.  Dodatek č. 02 k SOD 2011 - 319 v souvislosti se stavbou: „Zateplení a výměna oken MŠ 
Šumavská, Strakonice“ 
Usnesení č. 1645/2012  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v rámci konečného vyúčtování stavby „Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, Strakonice“        
s uzavřením dodatku č.02 na základě změnových listů č. 1 a 2  s firmou IZOLTECHNIK CZECH, s.r.o., 
Jana Milíče 679, Nové Vráto, 370 01 České Budějovice.  Předmětem dodatku č. 02 je snížení celkové 
ceny díla o 90.534,- bez DPH. Celková cena díla činí 7 024.158,- Kč bez DPH.  
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 02.  
 
17. Různé 
Rada města projednala: 
 
1) Stížnost na využívání, provoz a hluk dětského hřiště v ulici Čelakovského 
2) Dopis p. Miroslava Němejce – vyjádření k návrhu usnesení k materiálu 59/3, týkající se výběru   
    dodavatele stavby:“ Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice II. etapa – fontána“ 
3) Návrh p. Skalského na pojmenování ulice ve Strakonicích podle bývalého prezidenta Václava Havla 
4) Dopis TJ Sokol Strakonice –bude předložen ZM 
5) Žádost pí Lenky Samcové - podpora Promo akce s cílem oživení Velkého náměstí novými  
    klienty 
 
 
 
 
 
 
 
         
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                                                                                                    Ing. Pavel Pavel  
         starosta         místostarosta 


