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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  67. jednání Rady města Strakonice 
konaného 27. června 2012 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:     5 členů RM 

Ing. Pavel – místostarosta  
RM: Mgr. Samec, Mgr. Pavelka, Mgr. Cháberová, Ing. Joza 
Ing. Tůma – tajemník 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka  

   Mgr. Malotová – PR 
 
Omluveni:   Mgr. Ing. Vondrys – starosta 

PhDr. Říhová – místostarostka 
 

 
Program:  
         

     
1. ČSAD STTRANS – objednávkový školní autobus 

    Usnesení č. 1802/2012 
2. STARZ - úhrada dluhu  SK Strakonice 1908 s.r.o.  za pronájem  sportovišť                 

    Usnesení č. 1803/2012 
3. MěÚSS - prodloužení ubytování v AD 

    Usnesení č. 1804/2012 
4. Rozpočtová   opatření  č.   31 - 46 

    Usnesení č. 1805/2012 
5. TS:   A/Snížení nájmu p. Bohušovi Patkolóvi,  

    Usnesení č. 1806/2012 
B/ Přímé zadání akce zhotovení projektové dokumentace domu čp. 1281, ul. Jezerní Strakonice ke  
     stavebnímu povolení 

    Usnesení č. 1807/2012 
6. Zorganizování „Evropského dne bez aut“, zapojení města Strakonice do „Evropského týdne mobility“   
    s mottem  „Pohyb správným směrem“ a podepsání Charty 2012. 

    Usnesení č. 1808/2012 
7. Darovací smlouva  od Lesů ČR, s.p. č. 928/005/2012 

    Usnesení č. 1809/2012 
8. Majetkové záležitosti 
     Usnesení č. 1810/2012 – 1838/2012 
9. Zpracování LHO pro zařizovací obvod „LHO Strakonice – Kašperské Hory“ v rámci správního obvodu  
    obce s rozšířenou působností Strakonice, s platností od 1.1.2014 – 31.12.2023 

    Usnesení č. 1839/2012 
10. Zápis ze 4. jednání komise pro sport ze dne 7. 6. 2012. 

    Usnesení č. 1840/2012 
11. Smlouva o poskytnutí příspěvku na projekt "S dudáky po strakonických památkách za magického  
      úplňku" 

    Usnesení č. 1841/2012 
12.  Povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 

    Usnesení č. 1842/2012 
13. Smlouva o poskytnutí grantu SD/OEZI/350/12 na projekt „Oprava pomníku obětem 1. světové  
      války ve Starém Dražejově – I. etapa“         
              Usnesení č. 1843/2012 
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14. Různé   
 
 
Zahájení:  
67. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Pavel 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. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 

 
1. ČSAD STTRANS – objednávkový školní autobus 
Usnesení č. 1802/2012 (66/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zřízením objednávkového školního autobusu pro ranní a odpolední přepravu žáků  do ZŠ Povážská a 
zpět na období od 3. 9. 2012 do 28. 6. 2013 ve dnech školního vyučování, autobus je určen pouze pro 
potřeby školy, spoj není zveřejněn v jízdních řádech a žáci nehradí jízdné. Sazba za přepravu činí 35 Kč/1 
km pro ranní spoj a  25 Kč/1 km pro odpolední spoj, 80 Kč za 30 min. čekací doby/1 den + 20% DPH, 
fakturace jednou za měsíc. Bude hrazeno z rozpočtu na městskou hromadnou dopravu. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
2. STARZ - úhrada dluhu  SK Strakonice 1908 s.r.o.  za pronájem  sportovišť                
Usnesení č. 1803/2012 (65/2) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s úhradou dluhu SK Strakonice 1908 s.r.o. za pronájem sportovišť STARZu Strakonice za rok 
2011 – 2012  v celkové výši 99.342,--Kč započtením provedených stavebních úprav v objektu na 
fotbalovém stadionu Na Křemelce. 
II. Trvá 
na úhradě dluhu za rok 2011 – 2012 ve výši 99.342,--Kč v hotovosti a to nejpozději do 
30. 6. 2012. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
3. MěÚSS - prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 1804/2012 (66/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě  na dobu určitou od 1.7.2012 do 31.8.2012 
II.  Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence  na dobu určitou  
od 1.7.2012 do 31.8.2012 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence 
HLASOVÁNO: pro 5– schváleno 
 
4. Rozpočtová   opatření  č.   31 - 46 
Usnesení č. 1805/2012 (66/4, 66/4a) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 31  ve výši  155 000 Kč  
Grant z Jihočeského kraje na zajištění projektu „Podpora sociálních služeb – zkvalitnění poskytovaných 
služeb“ pro příspěvkovou organizaci Městský ústav sociálních služeb. 
RO  č. 32  ve výši  100 000,- Kč  
Investiční grant z Jihočeského kraje na realizaci projektu „Obnova plaveckých drah a označení hřiště na 
vodní pólo“ pro příspěvkovou organizaci Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice. 
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RO  č. 33  ve výši  45 000 Kč  
Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektů „Jamborre 2012“ ve výši 20 000,- Kč, 
„Národní šampionát mažoretek“ ve výši 10 000,- Kč a „Strakonický dudáček“ ve výši 15 000,- Kč pro 
příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko Strakonice. 
RO  č. 34  ve výši  100 000 Kč  
Finanční dar z Jihočeského kraje na zajištění akce „Mezinárodní dudácký festival Strakonice“ pro 
příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko Strakonice. 
RO  č. 35  ve výši  129 738,- Kč  
Dotace z Jihočeského kraje  na projekt „Rovné příležitosti pro každého, šance pro všechny“ pro 
příspěvkovou organizaci ZŠ Povážská, Strakonice. 
RO  č. 36  ve výši  245 185 ,- Kč 
Neinvestiční finanční příspěvek z Jihočeského kraje na administraci Programu obnovy venkova 
Jihočeského kraje v roce 2012. 
RO  č. 37  ve výši  30 000 ,- Kč 
Neinvestiční grant z Jihočeského kraje na realizaci projektu „Zkvalitnění péče o zvířata v psím útulku ve 
Strakonicích“. 
RO  č. 38  ve výši  60 000 Kč  
Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na realizaci projektu „Úprava nově získaných prostor hasičské 
zbrojnice Sokolovská Strakonice“. 
RO  č. 39  ve výši  3 000 ,- Kč 
Dotace ze státního rozpočtu na dofinancování dávek sociální péče osobám se zdravotním postižením, 
které byly přiznány v roce 2011, ale nevyplaceny. Dávka bude vyplacena v roce 2012 
RO  č. 40  ve výši  616 758,- Kč  
Finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 
v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období I. čtvrtletí roku 2012. 
RO  č. 41  ve výši  6 700,- Kč  
Finanční prostředky ze státního rozpočtu na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin. Jedná se o 
prostředky za období II. pololetí roku 2012. 
RO  č. 42  ve výši  67 750 ,- Kč 
Účelová dotace ze státního rozpočtu na úhradu části nákladů za výpočetní techniku pořízenou pro 
zajištění kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel v roce 2012. 
RO  č. 43  ve výši  31 450,- Kč  
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Městský ústav sociálních služeb Strakonice  na 
opravu služebního automobilu Renault Kangoo. Rozpočtové opatření bude kryto úhradou pojistného 
plnění od České pojišťovny a.s. po likvidaci škodní události. Finanční prostředky byly  na účet města 
připsány dne 14.5.2012. 
RO  č. 44  ve výši  74 370,- Kč  
Zvýšení finančních prostředků na opravy komunikací ve městě. Rozpočtové opatření bude kryto 
z příspěvku firmy Moravský Plynostav dle Dohody o opravě povrchů po uložení plynovodu v ulici Tisová 
a Vodárenská.  Finanční prostředky byly složeny na účet cizích prostředků jako záloha na úhradu 
reklamačních oprav. V letech 2007 a 2008 byly současně s rekonstrukcí ulic  odstraněny i reklamované 
závady, proto je možné tyto prostředky převést do příjmů rozpočtu města a  použít na drobné opravy 
komunikací. 
RO  č. 45  ve výši  15 000,- Kč  
Poskytnutí transferu Tělovýchovné jednotě Dražejov na výdaje spojené s přípravou a konáním akcí u 
příležitosti 50. výročí založení TJ Dražejov. Rozpočtové opatření bude kryto z odvodu příspěvkových 
organizací do rozpočtu zřizovatele z nedočerpaných účelových prostředků. 
RO  č. 46  ve výši  105 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků z položky opravy a údržba budov základních a mateřských škol na navýšení 
příspěvku na provoz  příspěvkové organizaci ZŠ J. z Poděbrad, Strakonice na vyčištění objektu z důvodu 
odstranění možných minerálních a azbestových vláken z objektu. 
Předpokládané výdaje na akci činí 550 tis. Kč, částku 445 tis. Kč pokryje ZŠ J. z Poděbrad ze svého 
investičního fondu (viz. materiál 67/10 a) majetkové záležitosti – bod 11). 
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II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 31 - 46  provést. 
HLASOVÁNO: pro 5– schváleno 
 
5. TS: 
A/ Snížení nájmu p. Bohušovi Patkolóvi,  
Usnesení č. 1806/2012 (66/5) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí  
se snížením nájmu o 200,- Kč měsíčně panu Bohušovi Patkolóvi z důvodu zabezpečování 
pořádku ve společných prostorech a v okolí domu čp. 614 ul. Budovatelská Strakonice od 
1.6.2012. 
HLASOVÁNO: pro 5– schváleno 
 
B/Přímé zadání akce zhotovení projektové dokumentace domu čp. 1281, ul. Jezerní Strakonice ke 
stavebnímu povolení 
Usnesení č. 1807/2012 (66/6) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí  
s přímým zadáním vypracování projektová dokumentace akce „Revitalizace domu čp. 1281 ul. Jezerní, 
Strakonice“ Ing. Jiřímu Neumitkovi, ul. Na Vyhlídce čp. 662, Volyně, IČO:10312625, a to z důvodů 
znalosti problematiky – technický stav domu, protože na tento objekt zpracovával již dvě odborná 
posouzení (v roce 2008 a v roce 2011). Cena díla činí 295.000,- Kč včetně DPH. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
6. Zorganizování „Evropského dne bez aut“, zapojení města Strakonice do „Evropského týdne 
mobility“ s mottem   „Pohyb správným směrem“ a podepsání Charty 2012. 
Usnesení č. 1808/2012 (66/7)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zapojením města Strakonice do celoevropské akce „Evropský týden mobility“ s mottem „Pohyb 
správným směrem“  a se zorganizováním „Evropského dne bez aut“(16.9. – 22.9.2012) 
II. Pověřuje   
starostu města podpisem Charty 2012. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
7. Darovací smlouva  od Lesů ČR, s.p. č. 928/005/2012 
Usnesení č. 1809/2012 (66/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím sponzorského daru ve výši 10.000,-Kč od společnosti Lesy České republiky, s.p., v rámci 
realizace ekologicko osvětového projektu Stíny lesa tajemné 2011/2012  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
8. Majetkové záležitosti 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1) Žádost o souhlas se stavební úpravou  
Usnesení č. 1810/2012 (66/10) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s provedením následující stavební úpravy v pronajatém nebytovém prostoru v objektu bývalé ZŠ Lidická 
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194 ve Strakonicích,  jehož nájemcem je Apoštolská církev - sbor bez hranic Praha, Korunní 926/30, 
Praha 2 : 
- odstranění dřevěné příčky, která je mezi učebnou a kabinetem (dle přiloženého plánku). 
Uvedená stavební úprava bude provedena na náklady nájemce, po skončení nájemního vztahu bude 
předmět nájmu uveden do původního stavu, pokud se nájemce s pronajímatelem nedohodnou jinak. Tento 
souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
2) Ukončení nájemní  smlouvy 
Usnesení č. 1811/2012 (66/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy č. 2012-140 uzavřené  dne 6.4.2012  mezi městem Strakonice a paní Janou 
Kolorosovou,  na pronájem garážového stání č. 13  v objektu Leknínová 1392 ve Strakonicích dohodou a 
to ke dni 30.6.2012.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody. 
III. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem  garážového stání č. 13 v suterénu domu Leknínová č.p. 1392 ve 
Strakonicích.  
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 

4)  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo v souvislosti se stavbou „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – I. 
etapa“ 
Usnesení č. 1812/2012 (66/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 
Klatovy, v souvislosti se stavbou: „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – I. etapa“. Předmětem tohoto 
dodatku je rozšíření předmětu díla o práce, které vyplynuly v průběhu provádění stavby a navýšení ceny 
díla o 204.197,20 Kč bez DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku.  
HLASOVÁNO: pro 4/1 proti – schváleno 
 

5) Zjednodušené podlimitní řízení dle zák. 137/2006 Sb. na akci: „Regenerace sídliště 1. Máje, 
Strakonice – III. etapa“ 
Usnesení č. 1813/2012 (66/10) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky dle zák. 137/2006 Sb. na realizaci  akce: „Regenerace sídliště 1. Máje, 
Strakonice – III. etapa“ za podmínek a v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci těmto dodavatelům: 

1. STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, oblast Střed, Pražská 313, 397 38 Písek 
2. ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice  
3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice 
4. Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01  Klatovy 
5. Casta a.s., Pražská 467, 397 01 Písek 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na  realizaci stavby: „Regenerace sídliště 1. Máje, 
Strakonice – III. etapa“. 
III. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
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IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Pavel 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen  Ing. Jan Blahout 
4. člen Ing. Miloš Haiser  
5 člen p. Michal Bezpalec 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Ing. Oldřich Švehla  
4. náhradník p. Jaroslav Houska 
5. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 

V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
6) Dagmar Němečková,– oznámení o zániku společného nájmu bytu  
Usnesení č. 1814/2012 (66/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu č. 4 o velikosti 1+0 (40,60 
m2) domu je nadále evidována  paní Dagmar Němečková. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
7) Markéta Kalčíková, – žádost o prodloužení  nájemní smlouvy na startovací bytovou jednotku 
Usnesení č. 1815/2012 (66/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy ke startovací bytové jednotce č. 005, o velikosti 1+1 (56,20 m2, pro paní 
Markétu Kalčíkovou na další dva roky, tedy do 14.8. 2014. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu bytu. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
8) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. 002 v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, Strakonice  
Usnesení č. 1816/2012 (66/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (56,20 m2), č.b. 002, v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, 
Strakonice II, s paní Jiřinou Řezáčovou,  
V případě odmítnutí bytu paní Řezáčovou souhlasí RM s uzavřením nájemní smlouvy  s paní Boženou 
Frantovou,  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
9) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 008 v domě č.p. 802, ul. Husova, Strakonice 
Usnesení č. 1817/2012 (66/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+1 (60,89 m2), č.b. 008, ve 3. patře (nástavba) domu, 
s paní Vladimírou Muchovou,  
Nájemní smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat podmínky nařízení vlády 
č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
10) Uvolněná b.j. 4+1, č.b. 29 v domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice 
Usnesení č. 1818/2012 (66/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 4+1 (82,97 m2), č.b. 29, v domě č.p. 1391    ul. Leknínová, 
Strakonice I, s paní Janou Bartošovou,  
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 města podpisem předmětné smlouvy a dohody. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
11) Uvolněná b.j.  4+1, č.b. A14 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice  
Usnesení č. 1819/2012 (66/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 4+1 (101,18 m2), č.b. A14, v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, 
Strakonice I, s paní Ivetou Přechovou,   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 

12) Václav Janeček– uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1820/2012 (66/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu s panem Václavem Janečkem, na užívání bytové jednotky č. 01. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
13) Hana Řezníčková,– uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 1821/2012 (66/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu s paní Hanou Řezníčkovou, na bytovou jednotku č. 002 o velikosti 
3+1 a výměře 67,64 m2 v domě č.p. 304,  ul. Na Křemelce, Strakonice I. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
14) Ukončení nájemní  smlouvy 
Usnesení č. 1822/2012 (66/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy č. 2011-321 uzavřené  dne 27.10.2011  mezi městem Strakonice a paní 
Janou Michálkovou, dohodou a to ke dni 30.6.2012.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody. 
III. Souhlasí 
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se zveřejněním záměru na pronájem  garážového stání č. 13  v suterénu domu Leknínová  č.p. 1391 ve 
Strakonicích.  
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
15) Ukončení nájemní  smlouvy 
Usnesení č. 1823/2012 (66/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy č. 09-423  uzavřené  dne 9.9.2009  mezi městem Strakonice a panem 
Miroslavem Motejzíkem,  dohodou a to ke dni 30.6.2012.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody. 
III. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem  garážového stání č. 24  v suterénu domu Leknínová č.p. 1391 ve 
Strakonicích.  
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
16)  Pronájem nebytových prostorů 
Usnesení č. 1824/2012 (66/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemních smluv na pronájem níže uvedených nebytových prostorů žadatelce paní MUDr. 
Markétě Kollrosové, bytem Tisová 133, Strakonice: 
- ordinace lékaře v Domově pro seniory, Lidická 189, Strakonice o výměře 23,30 m2  od 1.7.2012 
- ordinace lékaře v Domově pro seniory, Rybniční 1282, Strakonice o výměře 19,97 m2  od 1.8.2012, s tím, 
že nájemní smlouvy na obě ordinace  budou uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  3 měsíce, 
nájemné u každého prostoru  je stanoveno na 1,- Kč/rok, nájemce bude využívat obě ordinace pouze pro 
klienty MÚSS.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných smluv.  
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
17) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 1293/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou přípravou a 
realizací stavby: „Novostavba RD – Starý Dražejov – č.par. 107“. 
Žadatel:  Jiří a Lucie Jirkovi,   
Usnesení č. 1825/2012 (66/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením vodovodní a plynovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1293/2 
v k.ú. Dražejov u Strakonic  v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Novostavba RD – 
Starý Dražejov – č.par. 107“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
  
18) Žádost o uzavření dohody o umožnění opravy stavby na pozemku ve vlastnictví města 
v souvislosti s realizací stavby: „Oprava vodovodní přípojky  pro RD v ul. Radomyšlská č.p. 500, 
Strakonice“. 
Žadatel: Ing. Vilma a Ing. Karel Hájkovi,  
Usnesení č. 1826/2012 (66/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 



 9 

s opravou ( výměnou ve stávající trase ) vodovodní přípojky na pozemku  v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 1281/10 v  k.ú. Strakonice, v souvislosti s realizací stavby „Oprava vodovodní přípojky  pro RD 
v ul. Radomyšlská  č.p. 500, Strakonice“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
  
1) Nájemní smlouva na užívání části pozemku parc.č. 726/17 v k.ú Nové Strakonice – pod stánkem 
Oáza – žaloba na odstranění stavby a vyklizení pozemku  
Usnesení č. 1827/2012 (66/10a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s podáním žaloby na odstranění stavby stánku Oáza z předmětu nájmu a vyklizení předmětu nájmu části 
pozemku parc.č. 726/17 v k.ú. Nové Strakonice, aby nedošlo k automatickému prodloužení nájemní 
smlouvy č. 2011-139 dle § 676 odst. 2 občanského zákoníku.    
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné žaloby na odstranění stavby a vyklizení pozemku  
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
2) Pronájem pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice – uzavření Dohody k nájemním smlouvám – 
tržnice u kostela Svaté Markéty 
Usnesení č. 1828/2012 (66/10a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením  Dodatku k nájemní smlouvám, uzavřeným mezi  
- Annou Polákovou,  
- Jaroslavou Štěpánovou,  
- Danielem Šimonem,  
- Františkem Wohlmut,  
jehož předmětem je prominutí ceny nájmu v období po dobu realizace rekonstrukce tržnice u kostela u 
Svaté Markéty. 
Po dokončení výše uvedené rekonstrukce plochy tržnice bude možné tuto plochu dále využívat nájemci, 
za účelem umístění vlastních prodejních stánků , za cenu 3.000,- Kč/měsíc + inflace + energie.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných dodatků. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
3) MANHO CZ , s.r.o., Písecká 35/I, 389 01 Vodňany, zastoupená panem Vasylem Manzyukem – 
ukončení nájemní smlouvy dohodou 
Usnesení č. 1829/2012 (66/10a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy ze dne 2.5.2012, uzavřené mezi městem Strakonice a společností MANHO 
CZ , s.r.o. Vodňany,  dohodou k 30.6.2012. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku.  
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
4) Dodatek č. 2 v souvislosti se stavbou: „Sběrný dvůr Strakonice, pozemek p.č. 1208/5, 2178“ 
Usnesení č. 1830/2012 (66/10a) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení RM č. 1703/2012 z 23.5.2012 týkající se dodatku č. 2 stavby: „Sběrný dvůr Strakonice, pozemek 
p.č. 1208/5, 2178“ 
II. Souhlasí 
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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, přičemž předmětem tohoto dodatku 
bude následující : 
- změna ceny díla s ohledem na změny: sanace a úprava příjezdové komunikace (ZL 5), o částku 
228.003,- Kč bez DPH, tzn. 273.603,- Kč včetně DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.  
HLASOVÁNO: pro 4 – schváleno (Ing. Joza nehlasoval) 
 
5) Částečná revokace usnesení RM č. 1727/2012  
Usnesení č. 1831/2012 (66/10a) 
Rada města po projednání v souvislosti s připravovanou stavbou „Rekonstrukce staničních kolejí a 
výhybek v ŽST Strakonice“ 
I. Revokuje 
část usnesení č. 1727/2012, týkající vstupu na část pozemku p.č. 626/2 o výměře cca 16 m2 v  k.ú.  
Strakonice,  dále  vyhlášení záměru na pronájem části  pozemku p.č. 626/2 o výměře cca 16 m2 v k.ú. 
Strakonice a jeho následný pronájem Správě dopravní a železniční cesty , státní organizace, se sídlem 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ: 709 94 234, na dobu určitou po dobu trvání stavby  
„Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice“, za nájemné ve výši 10,-Kč/m2/rok, a to po 
uplynutí zákonem stanovení lhůty a v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce. 
II. Souhlasí 
se  vstupem na  část  pozemku  p.č. 626/2  o  výměře cca 16 m2 v k.ú. Nové Strakonice. 
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 626/2  o výměře cca 16 m2 v k.ú. Nové Strakonice. 
IV. Souhlasí 
s pronájmem  částí  pozemku  p.č. 626/2  o  výměře cca 16 m2  v k.ú. Nové Strakonice, Správě dopravní a 
železniční cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ: 709 94 234, na 
dobu určitou po dobu trvání stavby „Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice“, za 
nájemné ve výši 10,-Kč/m2/rok, a to po uplynutí zákonem stanovení lhůty a v případě, že se nepřihlásí 
jiný zájemce. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem nájemní smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno  
 
6) Žádost o povolení uložit kabelové vedení NN na pozemku v majetku města Strakonice 
v souvislosti se stavbou  „Dražejov – parc.č. 107, kabel NN“  
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. 1832/2012 (66/10a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelového vedení NN s uzemněním  na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
1293 v k.ú. Dražejov u Strakonic  v souvislosti se stavbou  „Dražejov – parc.č. 107 -  kabel NN“ . 
II. 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 1293 v k.ú. Dražejov u Strakonic  
v souvislosti se stavbou  „Dražejov – parc.č. 107 -  kabel NN“ . 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1293 v k.ú. Dražejov u Strakonic  v souvislosti se stavbou  
„Dražejov – parc.č. 107 -  kabel NN“ , dle sazebníku. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno  
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7) Žádost o povolení uložit  kabelové vedení NN s uzemněním  do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 491/1 a p.č. dle KN 491/4 vše  v k.ú.  Nové Strakonice v souvislosti se stavbou  
„Strakonice – Na Dubovci – kabel NN – úprava technického řešení“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROIVEST STRAKONICE s.r.o., Katov ická 175,  
386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1833/2012 (66/10a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením  kabelového vedení NN s uzemněním do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
491/1 a 491/4 vše v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Na Dubovci – kabel  NN 
– úprava technického řešení“ za podmínek:  
1) Chodník z kamenné mozaiky a kamenných desek bude v celé délce uloženého kabelu předlážděn 
z původního materiálu v celé své šíři. 
2) Přechod asfaltové komunikace bude proveden protlakem. Startovací a cílová jáma protlaku budou 
provedeny mimo těleso asfaltové komunikace. Asfaltový povrch komunikace nebude uložením porušen. 
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 491/1 a 491/4 vše v k.ú. Nové Strakonice 
v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Na Dubovci – kabel  NN– úprava technického řešení“ za 
podmínek:  
1) Chodník z kamenné mozaiky a kamenných desek bude v celé délce uloženého kabelu předlážděn 
z původního materiálu v celé své šíři. 
2) Přechod asfaltové komunikace bude proveden protlakem. Startovací a cílová jáma protlaku budou 
provedeny mimo těleso asfaltové komunikace. Asfaltový povrch komunikace nebude uložením porušen. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 491/1 a 491/4 vše v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti se stavbou  
„Strakonice – Na Dubovci – kabel  NN– úprava technického řešení“ za podmínek:  
1) Chodník z kamenné mozaiky a kamenných desek bude v celé délce uloženého kabelu předlážděn 
z původního materiálu v celé své šíři. 
2) Přechod asfaltové komunikace bude proveden protlakem. Startovací a cílová jáma protlaku budou 
provedeny mimo těleso asfaltové komunikace. Asfaltový povrch komunikace nebude uložením porušen. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a to za jednorázovou úplatu dle sazebníku. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno  
 
8) Žádost o povolení uložit  plynovodní potrubí  na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 320/1, p.č. dle KN 320/70,  p.č. dle KN 320/364, p.č. dle KN 320/365 a p.č. dle KN 320/386 vše 
v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou „Stavební úpravy – rekonstrukce STL plynovodu a 
přípojek Strakonice ul. Nad Školou – Hraniční - Ptákovická“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
v zastoupení: Radka Bambulová, projekt. činnost ve výstavbě, Žižkova 66,  373 72 Lišov  
Usnesení č. 1834/2012 (66/10a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením plynovodního potrubí na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN 320/1, p.č. dle 
KN 320/70,  p.č. dle KN 320/364, p.č. dle KN 320/365 a p.č. dle KN 320/386 vše v k.ú. Přední Ptákovice 
v souvislosti se stavbou „Stavební úpravy – rekonstrukce STL plynovodu a přípojek Strakonice ul. Nad 
Školou – Hraniční - Ptákovická“ . 
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav věcného 
břemene STL plynovodu na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN 320/1, p.č. dle KN 
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320/70,  p.č. dle KN 320/364, p.č. dle KN 320/365 a p.č. dle KN 320/386 vše v k.ú. Přední Ptákovice 
v souvislosti se stavbou „Stavební úpravy – rekonstrukce STL plynovodu a přípojek Strakonice ul. Nad 
Školou – Hraniční - Ptákovická“ . 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav věcného břemene STL plynovodu na 
pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN 320/1, p.č. dle KN 320/70,  p.č. dle KN 320/364, p.č. 
dle KN 320/365 a p.č. dle KN 320/386 vše v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou „Stavební 
úpravy – rekonstrukce STL plynovodu a přípojek Strakonice ul. Nad Školou – Hraniční - Ptákovická“, dle 
sazebníku. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem obou smluv. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno  
 
9) Dodatek č. 2 v souvislosti se stavbou: „Sběrný dvůr Strakonice, pozemek p.č. 1208/5, 2178“ 
Usnesení č. 1835/2012 (66/10a) 
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, přičemž předmětem tohoto dodatku 
bude kromě navýšení ceny díla s ohledem na změny: sanace a úprava příjezdové komunikace (ZL 5), o 
částku 228.003,- Kč bez DPH, tzn. 273.603,- Kč včetně DPH, následující : 

- snížení ceny díla (odpočet) 7 ks oceloplechových kontejnerů velkých 36,9 m3 6500/2300/2440 
mm, VYB 002 (ZL 6), o částku 805.000,- Kč bez DPH, tj. 966.000,- Kč včetně DPH 20 %.  

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.  
HLASOVÁNO: pro 4 – schváleno (Ing. Joza nehlasoval) 
 
10) ZŠ  Povážská – dodatek č.7 
Usnesení č. 1836/2012 (66/10a) 
Rada města po projednání v souvislosti s realizací stavby  „ZŠ  Povážská  Strakonice“   
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.7 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Strakonice a sdružením Porr (Česko) 
a.s., JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., PROTOM Strakonice s.r.o., PRIMA , 
akciová společnost. 
Předmětem tohoto dodatku je : 
- změna  ceny  díla s ohledem na změny provedené oproti projektu  ve výši minus 9 208 984,-Kč včetně 
DPH na celkovou cenu díla 297 999 829,- Kč včetně DPH. 
- změna termínu dokončení díla, nový  termín dokončení je stanoven na 31.10.2012. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č.7 ke smlouvě o dílo. 
HLASOVÁNO: pro 4 – schváleno (Ing. Joza nehlasoval) 
 
11) ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 
Usnesení č. 1837/2012 (66/10a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí, 
že realizaci výběrového řízení, jehož předmětem je výběr dodavatele na provedení důkladného vyčištění, 
si plně zajišťuje ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882, příspěvková organizace. Ředitel ZŠ Strakonice, 
ul. Jiřího z Poděbrad 882, je rovněž oprávněn k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 
II. Jmenuje 
PhDr. Ivana Říhová jako zástupce města Strakonice do komise pro otevírání a hodnocení nabídek na 
výběr dodavatele pro provedení důkladného úklidu ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882. 
Náhradníkem je jmenován Ing. Pavel Pavel.                                                                                
III. Souhlasí 
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s použitím investičního fondu ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 ve výši 445 tis. Kč na vyčištění 
objektu základní školy. 
IV. Pověřuje 
starostu města jednáním na SMO ČR o společném postupu  v souvislosti  s výskytem azbestu v budovách 
předaných státem městům a obcím. 
V. Pověřuje 
finanční odbor a ředitele ZŠ Dukelská a Poděbradova evidovat veškeré vynaložené náklady spojené 
s úklidem budov v souvislosti s případným výskytem azbestu. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno  
 
12) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě  
Usnesení č. 1838/2012 (66/10a) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2011-335 uzavřené dne 1.11.2011 mezi městem 
Strakonice a Základním článkem hnutí Brontosaurus – Forest, Centerm ekologické a globální výchovy 
Cassiopeia, se sídlem Jizerská 281/4, České Budějovice, jehož  předmětem bude změna způsobu úhrady 
nákladů na služby v pronajatém nebyt. prostoru (úhrada 2x ročně).  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno  
 
9. Zpracování LHO pro zařizovací obvod „LHO Strakonice – Kašperské Hory“ v rámci správního 
obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice, s platností od 1.1.2014 – 31.12.2023 
Usnesení č. 1839/2012 (66/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod „LHO 
Strakonice - Kašperské Hory“, v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice, 
formou nařízení města Strakonice. 
II.Pověřuje   
starostu města podpisem:  

1) Nařízení města Strakonice č. 5/2012 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských 
osnov, ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 lesního zákona, pro zařizovací obvod „ LHO Strakonice – 
Kašperské Hory“, 

2)Dohody o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesních hospodářských osnov mezi Městem 
Strakonice a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočkou České Budějovice 
(podklady budou vyhotoveny bezplatně), 

3)Plné moci k zastupování Města Strakonice při jednání s Katastrálním úřadem ve věci získání podkladů, 
na základě kterých budou zpracovány lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod „LHO Strakonice - 
Kašperské Hory“. Plná moc bude udělena Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, 
pobočce České Budějovice. 

III. Souhlasí 
s návrhem výzvy k podání nabídky na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod 
„LHO Strakonice – Kašperské hory“ v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice, 
s platností od 1.1.2011 do 31.12.2023. 
IV. Vyhlašuje 
výběrové řízení na zpracovatele lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod „LHO Strakonice – 
Kašperské hory“ v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice, s platností od 
1.1.2011 do 31.12.2023. 
V. Souhlasí  
s návrhem seznamu uchazečů, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. 
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VI. Jmenuje 
hodnotící komisi v předloženém složení. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
10. Zápis ze 4. jednání komise pro sport ze dne 7. 6. 2012. 
Usnesení č. 1840/2012 (66/11) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 4. jednání komise pro sport ze dne 7. 6. 2012. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 500 Kč TJ Sokol Strakonice na dopravu v rámci účasti členů TJ Sokol 
Strakonice na XV. všesokolském sletu v Praze v termínu 1.-6. 7. 2012.  
III. Souhlasí 
se záštitou starosty města nad třemi týdny pobytové akce s intenzivní výukou plavání tělesně postižených 
plavců pořádaných Kontaktem bB Praha v areálu letního plaveckého stadionu ve Strakonicích v termínu  
od 7. 7. do 28. 7. 2012.  
IV. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku Kontaktu bB Praha na tří týdenní pobytovou akci s intenzivní výukou plavání 
tělesně postižených plavců v areálu letního plaveckého stadionu ve Strakonicích v termínu od 7. 7. do 28. 
7. 2012.  
V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč JSDH Dražejov na nákup pohárů, diplomů a drobných cen při 
bodované pohárové soutěži v požárním sportu – požární útok na fotbalovém hřišti Dražejov dne 7. 7. 
2012.  
VI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč TJ ČZ Strakonice – oddílu nohejbalu na turnaj trojic mužů a 
žáků v nohejbale v Habeši dne 7. 7. 2012. 
VII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč TJ ČZ Strakonice – oddílu nohejbalu na turnaj trojic mužů a 
žáků v nohejbale v Habeši dne 25. 8. 2012.  
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000Kč Fokusu Písek, pobočce Strakonice na uspořádání bowlingového 
turnaje mezi klienty Fokusu Písek, Tábora a České Budějovice v bowlingovém baru ve Strakonicích dne 
18. 9. 2012.  
IX. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč Tenis klubu Strakonice, o. s., na uspořádání turnaje a 
zakoupení cen u příležitosti celostátního turnaje v babytenise na tenisových kurtech ve Strakonicích dne 1. 
8. 2012.  
X. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč Tenis klubu Strakonice, o. s., na uspořádání turnaje a 
zakoupení cen u příležitosti celostátního turnaje mladších žáků na tenisových kurtech ve Strakonicích ve 
dnech 11.-13. 8. 2012.  
XI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč Tenis klubu Strakonice, o. s., na uspořádání turnaje a 
zakoupení cen u příležitosti celostátního turnaje mladších žákyň na tenisových kurtech ve Strakonicích ve 
dnech  
11.-13. 8. 2012. 
XII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč Tenis klubu Strakonice, o. s., na uspořádání turnaje a 
zakoupení cen u příležitosti celostátního turnaje starších žáků kategorie „B“ na tenisových kurtech ve 
Strakonicích ve dnech 17.-20. 8. 2012. 
XIII. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku SK Basketbal Strakonice na nájemné v tělocvičně SPŠ Volyně při letním 
soustředění mládežnických družstev klubu ve Volyni v termínu 12.-16. 8. 2012.  
XIV. Souhlasí 
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s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč SK Basketbal Strakonice na rozhodčí a ceny pro nejlepší 
družstva při basketbalovém turnaji žáků a dorostu ve Strakonicích ve dnech 15.-16. 9. 2012. 
XV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč SK Basketbal Strakonice na rozhodčí a ceny pro nejlepší hráče 
při odpoledni plném minibasketbalu ve Strakonicích dne 30. 9. 2012.  
XVI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3 000 Kč TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na ceny a rozhodčí při 
souboru turnajů v házené pro mládež v Házenkářské hale Strakonice, tělocvičně TJ ČZ Strakonice a na 
venkovním házenkářském hřišti ve Strakonicích ve dnech 1. 9. a 28. 9. 2012.  
XVII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 Kč TJ Fezko Strakonice – oddílu plaveckých sportů na uspořádání 
mezinárodního turnaje ve vodním pólu Czech Open 2012 na Plaveckém stadionu ve Strakonicích ve 
dnech  
26.-29. 7. 2012. 
XVIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 13 000 Kč České tábornické unii, TK Podskalí Strakonice na oblastní 
tábornickou školu na táborové základně ČTU Kadov u Blatné ve dnech 18. 8.-1. 9. 2012. 
XIX. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 20 000 Kč TJ ČZ Strakonice na uspořádání XVIII. ročníku Běhu městem 
Strakonice dne 21. 8. 2012. 
XX. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 na dopravu při republikovém finále 
v házené žáků 5.-7. tříd ve Velké Bystřici (okres Olomouc) ve dnech 23.-25. 5. 2012. 
XXI. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku TJ ČZ Strakonice – oddílu stolního tenisu na reprezentaci města v sezoně 
2012/2013. 
XXII. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 5 000 Kč SK Biatlon Strakonice na sportovní činnost žactva a dorostu 
v roce 2012.  
XXIII. Revokuje 
usnesení číslo 1600/2012 ze dne 25. 4. 2012, bod III. 
HLASOVÁNO: pro 5– schváleno 
 
11. Smlouva o poskytnutí příspěvku na projekt "S dudáky po strakonických památkách za 
magického úplňku" 
Usnesení č. 1841/2012 (67/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro 
poskytování příspěvků v oblasti kultury v roce 2012 č. SD/OKPP/185/12 na projekt „S dudáky po 
strakonických památkách za magického úplňku“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice a 
Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Výše příspěvku činí 20.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy  
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
12.  Povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 
Usnesení č. 1842/2012 (67/13) 
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 30. června 2012 – Pivovarská pouť - reprodukovaná a živá hudba – pivovar a Podskalí, pořádá 
Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s., Podskalská 324, 386 01 Strakonice – od 22:00 do 24:00. 
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HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
13. Smlouva o poskytnutí grantu SD/OEZI/350/12 na projekt „Oprava pomníku ob ětem 1. světové  
války ve Starém Dražejově – I. etapa“          
Usnesení č. 1843/2012 (67/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu  SD/OEZI/350/12 reg. č. 41-025/12 na projekt „Oprava 
pomníku obětem 1. světové války ve Starém Dražejově – I. etapa“ mezi městem Strakonice, Velké 
náměstí 2, 386 21 Strakonice a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice. Výše poskytnutého grantu Jihočeského kraje je 30.000,-Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
14. Různé 
Rada města uložila: 
finančnímu odboru a právničce města přípravu mechanismu případného odprodeje pohledávek  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel             Ing. Luděk Joza 
  mistostarosta                   člen RM 


