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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  62. jednání Rady města Strakonice 

konaného 23. května 2012 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     6 členů RM 

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

   Ing. Tůma – tajemník  
  Mgr. Malotová – PR 

Omluveni:  Mgr. Cháberová – členka RM 

 
Program:    
1. MěÚSS:   
A/Prodloužení ubytování v AD 
              Usnesení č. 1681/2012 
B/ Ubytování v AD 
              Usnesení č. 1682/2012 
C/ Zadání výzvy na koupi užitkového služebního vozu pro DS Lidická 
              Usnesení č. 1683/2012 
D/Rozšíření zřizovací listiny 
              Usnesení č. 1684/2012 
E/ Souhlas s přijetím daru 

    Usnesení č. 1685/2012 
2. Použití investičního fondu ZŠ Povážská Strakonice 

    Usnesení č. 1686/2012 
3. Majetkové záležitosti 

      Usnesení č. 1687/2012 - č. 1707/2012 
4. Zrušení usnesení RM č. 15/2001 ze dne 10.1.2001 a usnesení RM č. 1254/2001 ze dne 7.11.2001, 
stanovení nových cen za krátkodobé pronájmy obřadní síně a reprezentačních prostor v areálu 
strakonického hradu, nové smlouvy a objednávka na pronájem těchto prostor 

    Usnesení č. 1708/2012 
5. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 9/2006 

    Usnesení č. 1709/2012 
6. Užití znaku města – OFS Strakonice           

    Usnesení č. 1710/2012 
7. Dodatek č.5 (evidovaný u poskytovatele pod č. 174/2006/CDBP/OÚ) ke „Smlouvě o umístění 
technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s 
nosičem dat s biometrickými údaji“ 

    Usnesení č. 1711/2012 
 
 
 
Zahájení:  
62. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:40 hodin v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a 
odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. MěÚSS:   
A/Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 1681/2012 (62/1) 
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 1.6.2012 do 31.7.2012. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na dobu určitou 
od 1.6.2012 do 31.7.2012. 
III. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
B/ Ubytování v AD 
Usnesení č. 1682/2012 (62/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Jaroslavy Dunkové v období od 1.5.2012 do 31.7.2012 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 1.5.2012 do 31.7.2012.  
III. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
C/ Zadání výzvy na koupi užitkového služebního vozu pro DS Lidická 
Usnesení č. 1683/2012 (62/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zněním zadání výzvy na koupi užitkového služebního vozidla pro zajištění provozu DS Lidická  
v maximální  ceně 350 000,-- Kč + DPH.   
II. Jmenuje 
členy komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu  na koupi užitkového služebního vozidla : 
Ing.Karel Seknička, Zdenka Jirecová, Karel Zelinka, Ján Šouc, Ing. Pavel Pavel 
- dále s hlasem poradním pro fyzickou obhlídku p. Suchého Jiřího nebo p. Slavíka Rudolfa.  
III. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice zadat výzvu 5 firmám:  

1) Miroslav Šrachta - Autoservis, Písecká 513,  386 01 Strakonice 
2) Auto Kalný, s.r.o., Písecká 1292, 386 01 Strakonice  
3) HS Auto Staněk, s.r.o., Nebřehovice 34, 386 01 Strakonice 
4) Autokompet K a N , Nádražní 738, 387 01 Volyně 
5) Auto Verold, spol. s r.o., Dopravní 35, 386 01 Strakonice 

 
D/Rozšíření zřizovací listiny 
Usnesení č. 1684/2012 (62/8) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM    
schválit rozšíření zřizovací listiny  Městského ústavu sociálních služeb Strakonice Bod 3) Vymezení 
hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti Zajišťování závodního stravování pro 
zaměstnance MěÚSS Strakonice. 
II. Ukládá 
Finančnímu odboru zajistit příslušnou změnu v Obchodním rejstříku. 
 
E/ Souhlas s přijetím daru 
Usnesení č. 1685/2012 (62/9) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve 
znění pozdějších předpisů od firmy  Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. Podskalská 324, IČ 26068273. 
Předmětem daru jsou 3 sudy piva na 3. setkání pracovníků 31.5.2012 ve výši 4.260,- Kč.  
II. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve 
znění pozdějších předpisů od firmy  Česká lékárna,a.s. Palackého 105, 612 00 Brno na nákup zboží pro 
klienty DS Rybniční ve výši 2.000,- Kč.  
III. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace. 
 
2. Použití investičního fondu ZŠ Povážská Strakonice 
Usnesení č. 1686/2012 (62/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s použitím investičního fondu Základní školy Povážská Strakonice ve výši 250 tis. Kč  včetně DPH na 
pořízení audiotechniky pro jazykovou učebnu. 
 
3. Majetkové záležitosti 
 
1) Zastupování města Strakonice při vytyčování hranic pozemků 
Usnesení č. 1687/2012 (62/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zastupováním města Strakonice při vytyčování hranic pozemků (dle vyhlášky č. 26/2007 Sb.) 
v majetku města Strakonice pověřeným zaměstnancem MěÚ Strakonice, oddělení movitého a nemovitého 
majetku. 
II. Pověřuje 
Mgr. Miroslavu Nejdlovou výše uvedeným zastupováním. 
III. Pověřuje 
paní Elišku Kučerovou výše uvedeným zastupováním. 
 
2) Ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 1688/2012 (62/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením nájemních  smluv č. 09-320 a 09-321 uzavřených  dne 9.6.2009 mezi městem Strakonice a 
MUDr. Helenou Kopeckou, Štěkeň na pronájem ordinací lékaře v Domovech pro seniory Lidická 189 a 
Rybniční 1282 ve Strakonicích dohodou a sice následovně: ukončení smlouvy č. 09-320 ke dni 30.6.2012, 
ukončení smlouvy č. 09-321 ke dni 31.7.2012.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušných dohod. 
III. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem níže uvedených ordinací lékaře v organizaci MÚSS Strakonice: 
-  Domov  pro seniory Lidická 189, Strakonice, ordinace  o výměře 23,30 m2 ve II. poschodí objektu,  
pronájem možný od 1.7.2012  
- Domov pro seniory  Rybniční 1282, Strakonice, ordinace o výměře 19,97 m2 v I. poschodí objektu, 
pronájem možný od 1.8.2012.  
 
3)  Žádost nájemců garážových stání v objektu Leknínová 1392, Strakonice 
Usnesení č. 1689/2012 (62/6) 
Rada města po projednání 
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I. Nesouhlasí  
se snížením nájemného nájemcům garážových stání  v suterénu domu čp. 1392 v ul. Leknínové ve 
Strakonicích a to za období 11 dnů (od 24.3. do 3.4.2012), kdy nebylo možné v garáži  parkovat z důvodu 
nefunkčnosti garážových vrat. 
 
4) Stanovení užšího seznamu uchazečů o nájem bytu . 
Usnesení č. 1690/2012 (62/6) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
užší seznam uchazečů o nájem bytu: 
a) Uchazeči převedeni z předchozího seznamu: 
Zdeňka Votavová, Strakonice 
Kateřina Neměčková, Hajská  
Ladislav Vuško, Strakonice 
Zdeněk Svoboda, Strakonice 
Alena Brabencová, Strakonice 
Tran Thi Thuy Mo, Strakonice 
Marie Kudračová, Miloňovice  
Martina Thímová, Strakonice 
Vladislava Bečvářová, Strakonice 
Zuzana Homolová, Detva-Sídlisko SR 
Pavel Vojtík, Strakonice 
Iva Drdová, Strakonice 
Patricie Matulová, Strakonice 
Naděžda Pernerová, Strakonice 
Karla Nováčková, Strakonice 
Jana Zilvarová, Strakonice 
Zuzana Dulovcová, Kváskovice  
Hana Mikešová, Strakonice 
Adam Staněk, Strakonice 
Lucie Vrecková, Cehnice  
 
b) Nově zařazení uchazeči:  
Jaromír Kůs, Strakonice 
Eva Pleskačová, Strakonice 
 
5) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. 005 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice 
Usnesení č. 1691/2012 (62/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (33,3 m2), č.b. 005, v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, 
Strakonice I, s paní Petrou Kunovou, Strakonice.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy a dohody. 
 
6) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. 009 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice  
Usnesení č. 1692/2012 (62/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (37,10 m2), č.b. 009, v domě č.p. 614, ul. 
Budovatelská, Strakonice I, s paní Marií Grundzovou, Strakonice.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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7) Uvolněná b.j. 1+0, č.b. 27 v domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice 
Usnesení č. 1693/2012 (62/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+0 (42,66 m2), č.b. 27, ve 3. patře domu č.p. 1391, ul. 
Leknínová, s paní Kateřinou Němečkovou, Hajská. 
V případě odmítnutí bytu paní Němečkovou souhlasí RM s uzavřením nájemní smlouvy  s paní Naděždou 
Pernerovou, Strakonice. 
Nájemní smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat podmínky nařízení vlády 
č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
8) Uvolněná b.j.  2+1, č.b. A16 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice  
Usnesení č. 1694/2012 (62/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+1 (50,49 m2), č.b. A16, v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, 
Strakonice I, s paní Klárou Bubrlovou, Strakonice.    
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy a dohody. 
 
9) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. 004 v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, Strakonice  
Usnesení č. 1695/2012 (62/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (56,20 m2), č.b. 004, v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, 
Strakonice II, s paní Marií Otradovcovou, Čestice . 
V případě odmítnutí bytu paní Otradovcovou souhlasí RM s uzavřením nájemní smlouvy  s panem 
Jaromírem Kůsem, Strakonice.      
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
10) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. 004 v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, Strakonice  
Usnesení č. 1696/2012 (62/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (56,20 m2), č.b. 004, v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, 
Strakonice II, s paní Annou Kopeckou, Strakonice, přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu 
určitou ½ roku s možností prodloužení vždy o další ½ roku formou dodatku k NS při plnění podmínek 
vyplývajících z nájmu bytu.  
V NS budou vyjmenovány osoby, které budou v předmětném bytě bydlet a zároveň bude upozorněno na 
povinnost hlásit osoby, které žijí s nájemcem v bytě (§689 Občanského zákoníku). Součástí NS dále bude 
ustanovení, že NS nebude prodloužena v případě, že nájemce nebude splácet dluh vůči městu Strakonice 
ve výši 20.583,- Kč dle dohodnutých podmínek, tzn. každý měsíc musí být uhrazeno minimálně 2.000 Kč. 
Smlouva nebude prodloužena pokud nebude uhrazena jakákoliv jednotlivá dílčí splátka. 
V případě odmítnutí bytu paní Kopeckou souhlasí RM s uzavřením nájemní smlouvy  s panem Jaromírem 
Kůsem, Na Dubovci 6, Strakonice.      
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
12) Uvolněná b.j.  2+1, č.b. 012 v domě č.p. 47, ul. Velké náměstí, Strakonice  
Usnesení č. 1697/2012 (62/6) 
Rada města po projednání 
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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 Miroslavem Sivákem, Strakonice, přičemž smlouva o nájmu bytu bude 
uzavřena na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení vždy o další ½ roku formou dodatku k NS při 
plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu.  
V NS budou vyjmenovány osoby, které budou v předmětném bytě bydlet a zároveň bude upozorněno na 
povinnost hlásit osoby, které žijí s nájemcem v bytě (§689 Občanského zákoníku). Součástí NS dále 
bude ustanovení, že NS nebude prodloužena v případě, že nájemce nebude splácet dluh vůči městu 
Strakonice za dlužníka p. Daniela Pačaje ve výši 33.079,- Kč dle dohodnutých podmínek, tzn. každý 
měsíc musí být uhrazeno minimálně 2.000 Kč. Smlouva nebude prodloužena pokud nebude uhrazena 
jakákoliv jednotlivá dílčí splátka. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy a dohody 
 
13) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 001 v domě č.p. 555 ul. Chelčického, Strakonice 
Usnesení č. 1698/2012 (62/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením  smlouvy  o nájmu bytu  o velikosti 2+1 (66,60 m2),  č.b. 001, v domě č.p. 555, ul. 
Chelčického, Strakonice I, s paní Ninou Černou, Straknice, přičemž nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou, a to na dobu trvání pracovního poměru nájemce pro ZŠ F. L.Čelakovského, Chelčického 
555, Strakonice (§685 Občanský zákoník). 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
14) Uvolněná b.j.  4+1, č.b. 008 v domě č.p. 47, ul. Velké náměstí, Strakonice  
Usnesení č. 1699/2012 (62/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 4+1 (88,68 m2), č.b. 008, v domě č.p. 47 ul. Velké náměstí, 
Strakonice I, s paní Ivetou Přechovou, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
15) Uvolněná b.j. 3+1, č.b. 001 v domě č.p. 57 ul. u Sv. Markéty, Strakonice 
Usnesení č. 1700/2012 (62/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením  smlouvy  o nájmu  bytu  o velikosti 3+1 (111,90 m2), č.b. 001, v domě č.p. 57, ul. U Sv. 
Markéty, Strakonice I, s panem Josephem Faraultem, Drachkov .   
III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
1)  Dodatek č. 2 v souvislosti se stavbou: „Strakonický hrad – sanace podzemních prostor“ 
Usnesení č. 1701/2012 (62/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.2 se „Sdružením ZNAKON PURUM KAPEX – Sanace Strakonického podhradí“, 
vedoucí účastník sdružení: ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, v souvislosti se stavbou: 
„Strakonický hrad – sanace podzemních prostor“. Předmětem dodatku č. 2 jsou změnové listy č.1 a č.2. 
Celková cena díla zůstává nezměněna (21.839.891,88 Kč s DPH). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2.  
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2) NAFO Strakonice s.r.o. – nástroje a formy, Raisova 1015, Strakonice 
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 1702/2012 (62/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby „Novostavba halového objektu 
s přístřeškem a oprava vstupních vrat“ na pozemcích p.č. st. 2164 a p.č. 793/6 vše v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice. 
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
3) Dodatek č. 2 v souvislosti se stavbou: „Sběrný dvůr Strakonice, pozemek p.č. 1208/5, 2178“ 
Usnesení č. 1703/2012 (62/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 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, Předmětem tohoto dodatku bude změna ceny díla 
s ohledem na změny provedené oproti projektu dle ZL 5 - jedná se o sanaci a úpravu příjezdové 
komunikace ve výši 475.555,- Kč bez DPH, tzn. 570.666,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.  
 

4)  Dodatek č. 3 k SOD 2011 - 319 v souvislosti s realizací stavby: „Zateplení a výměna oken MŠ 
Šumavská, Strakonice“ 
Usnesení č. 1704/2012 (62/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č 03 k SOD 2011 – 319 uzavřené mezi městem Strakonice a společností 
IZOLTECHNIK CZECH, s.r.o., Jana Milíče 679, Nové Vráto, 370 01 České Budějovice  jehož 
předmětem je změna článku XV. smlouvy spočívající v tom, že místo bankovní záruky bude částka 
512.258,- Kč včetně DPH složena na účet objednatele.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 3.  
 
5) Loutková  scéna  RADOST,  občanské   sdružení, Kosmonautů  1266,  386 01 Strakonice – žádost 
o souhlas z titulu majitele nemovitosti 
Usnesení č. 1705/2012 (62/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele KD „U Mravenčí skály“ – čp. 1266 na pozemku p.č. st. 3454, vše v  k.ú. Strakonice, se 
stavebními úpravami spočívajícími ve vybudováním ochozu o délce 500 cm, šířce 110 cm a snížením 
podlahy o 80 cm (v  rámci výměr ochozu), pro možnost vedení a ovládání loutek herci.  Stavebními 
úpravami nebude měněn účel užívání stavby, nebude proveden zásah do nosné konstrukce budovy a 
nedojde ke změně vzhledu předmětné budovy čp. 1266. 
Předmětné stavební úpravy budou provedeny na náklady žadatele. 
V případě ukončení činnosti žadatele, tzn. Loutková scéna RADOST, občanské sdružení, v KD „U 
Mravenčí skály“, nevzniká žadateli právo na finanční kompenzaci. Nedohodne-li se město Strakonice a 
žadatel jinak, bude prostor jeviště uveden do původního stavu.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města Strakonice.  
 
6) Letní plavecký areál – uzavření smlouvy o reklamě 
Usnesení č. 1706/2012 (62/6a) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje usnesení č. 1621/2012  
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II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o reklamě se společností DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., IČ 
26068273, na základě které bude v letním plaveckém areálu města Strakonice, který je provozován 
příspěvkovou organizací STARZ Strakonice, prováděna na náklady společnosti DUDÁK – Měšťanský 
pivovar Strakonice níže specifikovaná reklamní činnost.  
Rozsah reklamní činnosti: 
� po dobu trvání této smlouvy používat v souvislosti s označením plaveckého areálu na Křemelce 

název DUDÁK - Plavecký areál 
� umístit v průčelí plaveckého areálu na Křemelce světelný panel s výše uvedeným názvem 

DUDÁK – Plavecký areál s logem objednatele  
� umožnit označení prodejních stánků s pivem logem objednatele 
� umístit ve vnitřních prostorách krytého plaveckého  stadionu proti hlavní tribuně hlediště 

reklamní panel objednatele o rozměrech 1,2 x 2,5 m 
� umístit směrem k silnici 4/I. 5 ks reklamních banerů objednatele o rozměrech 1,2 x 2,5 m 
� umožnit potažení přenosných převlékacích kabinek v letním areálu reklamními banery 

objednatele 
� zajistit ve všech reklamních materiálech o plaveckém areálu na Křemelce vydávaných městem 

Strakonice, popř. servisní organizací STARZ vyobrazení loga objednatele 
� zajistit výdej reklamních letáků objednatele v pokladnách plaveckého areálu  
� zajistit zveřejnění reklamy na www.stránkách servisní organizace STARZ , vč. propojení na 

www.stránky objednatele 
� zajistit 4 x denně prostřednictvím servisní organizace STARZ vysílání reklamních spotů 

objednatele prostřednictvím audiotechniky v době určené pro veřejnost 
� umožnit objednateli bezplatné využití plaveckého areálu za účelem konání reklamních a 

prodejních akcí v rozsahu 2 dnů ročně 
� poskytnout objednateli 2 ks volných vstupenek do DUDÁK – Plaveckého areálu za účelem 

provádění kontroly plnění smlouvy 
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.6.2012 do 30.5.2015 za cenu 50.000,- Kč/měsíc bez DPH. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
7) Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 1707/2012 (62/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby „Stavební úpravy veřejného 
prostranství a osazení prodejních objektů“ na pozemcích p.č. st. 308, p.č. 1333/3 a p.č. 1333/4, vše v k.ú. 
Straknice, obec Strakonice. 
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
4. Zrušení usnesení RM č. 15/2001 ze dne 10.1.2001 a usnesení RM č. 1254/2001 ze dne 7.11.2001, 
stanovení nových cen za krátkodobé pronájmy obřadní síně a reprezentačních prostor v areálu 
strakonického hradu, nové smlouvy a objednávka na pronájem těchto prostor 
Usnesení č. 1708/2012 (62/7) 
Rada města po projednání 
I. Ruší 
usnesení RM č. 15/2001 ze dne 10.1.2001 
usnesení RM č. 1254/2001 ze dne 7.11.2001 
II. Souhlasí 

- s novými cenami za krátkodobé pronájmy obřadní síně a reprezentačních prostor v areálu 
strakonického hradu 

- s použitím obřadní síně a reprezentačních prostor zdarma pro organizace řízené městem 
Strakonice (MěKS, Šmidingerova knihovna, základní a mateřské školy, STARZ, Městská policie, 
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Technické služby, MěÚSS, Městský pivovar, Muzeum středního Pootaví) na základě oznámení 
na správní odd. kanceláře tajemníka 

III. Schvaluje 
- návrh objednávky krátkodobého pronájmu 
- návrh smlouvy o nájmu obřadní síně nebo reprezentačních prostor v areálu strakonického hradu 
- navrženou výši paušálních nákladů a vlastního pronájmu příslušných prostor v návaznosti na 

délku doby pronájmu 
- řešení žádosti o úlevu na nájemném u příslušných prostor výhradně cestou projednání v radě 

města 
IV. Ukládá 
vedoucímu kanceláře tajemníka učinit veškeré úkony související s realizací nových cen při nájmu obřadní 
síně a reprezentačních prostor v areálu strakonického hradu. 
V. Pověřuje 
starostu města podpisem jednotlivých nájemních smluv. 
 
5. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 9/2006 
Usnesení č. 1709/2012 (62/4) 
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 
při pořádání hudebních produkcí – reprodukovaná hudba a živá hudba na terase restaurace U 
Papeže - pátky a soboty od 1. 6. do 30. 9. 2012, pořádá František Sedláček, 342 01 Sušice, od 22:00 do 
24:00. 
 
při pořádání hudebních produkcí – reprodukovaná hudba ve sportovním areálu Na Virtě, TJ 
Dražejov v pátek 6. července a sobotu 7. července 2012, pořádá TJ Dražejov, Virt 23, 386 21 Strakonice, 
6. července od 22:00 do 03:00 následujícího dne a 7. července od 22:00 do 24:00. 
 
při pořádání hudebních produkcí – reprodukovaná hudba v kavárně Havana, Palackého nám. 87, 
Strakonice, pátky a soboty od 25. 4. 2012 do 30. 4. 2013, pořádá David Faja, 386 01 Strakonice, čtyřikrát 
měsíčně od 22:00 do 02:00 následujícího dne. 
 
6. Užití znaku města – OFS Strakonice         
Usnesení č. 1710/2012 (62/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s užitím znaku města Strakonice na dresech okresních fotbalových výběrů OFS Strakonice. 
  
7. Dodatek č.5 (evidovaný u poskytovatele pod č. 174/2006/CDBP/OÚ) ke „Smlouvě o umístění 
technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a 
s nosičem dat s biometrickými údaji“  ) 
Usnesení č. 1711/2012 (62/11) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
Usnesení č.1679/2012 ze dne 16.5.2012.  
II. Schvaluje 
dodatek č. 5  ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní 
pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“  na rozšíření o dvě pracoviště na 
pořizování a výdej občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a výdej cestovních dokladů za měsíční 
poplatek 24498,- Kč bez DPH  tj. 29397,60 Kč s DPH na dobu 42 měsíců, od 1.7.2012, cena za měsíc 
červen je 6154 Kč bez DPH tj. 7384,00 Kč s DPH. 
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III.  Pověřuje  
starostu podpisem dodatku č.5 smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat 
pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                                                                                                    Ing. Pavel Pavel  
         starosta         místostarosta 


