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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  76. jednání Rady města Strakonice 

konaného 5. září 2012 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     7 členů RM 
Mgr. Ing. Vondrys – starosta 
PhDr. Říhová – místostarostka 
Ing. Pavel – místostarosta  
RM: Mgr. Samec, Mgr. Cháberová, Ing. Joza, Mgr. Pavelka  
Ing. Tůma – tajemník  
Miroslava Havrdová – zapisovatelka  
Mgr. Malotová - PR 

         
                           
   

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů (Elektrowin a.s.)  
            Usnesení č. 2003/2012 

2. Rozbor hospodaření města Strakonice a jím zřízených organizací za 1. pololetí roku 2012 
            Usnesení č. 2004/2012 

3. Majetkové záležitosti 
      Usnesení č. 2005/2012-2029/2012 

4. MěÚSS:  A/Souhlas s přijetím daru 
            Usnesení č. 2030/2012 

B/ Souhlas s navýšením počtu pracovníků 
            Usnesení č. 2031/2012 

5. TS – bytové záležitosti 
         Usnesení č. 2032/2012 -  Usnesení č. 2034/2012 

6. Rozpočtová   opatření  č.  72 - 75 
            Usnesení č. 2035/2012 

7. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006      
                     Usnesení č. 2036/2012 
8. Dodatky  zřizovacích  listin          
                                Usnesení č. 2037/2012  
9. Zápis z 47. jednání projektu Otavské plavby 

            Usnesení č. 2038/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys ve 15:45 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
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1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů (Elektrowin a.s.) 
Usnesení č. 2003/2012 (76/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě s kolektivním systémem Elektrowin a.s., se sídlem Michelská 
300/60, 140 00 Praha 4, o umístění a provozování kontejnerů na místě zpětného odběru za účelem 
shromažďování zpětně odebraného elektrozařízení skupin 1,2 a 6, tj. velké a malé domácí spotřebiče, 
nářadí a nástroje.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy. 
 
2. Rozbor hospodaření města Strakonice a jím zřízených organizací za 1. pololetí roku 2012 
Usnesení č. 2004/2012 (76/2) 
Rada města po projednání 
Bere na vědomí 
rozbor hospodaření města Strakonice a jím zřízených organizací za 1. pololetí roku 2012 
 
3. Majetkové záležitosti 
 
1) Průmyslová zóna Jelenka – prodej pozemků společnosti DENIOS s.r.o. (změna podmínek) 
Usnesení č. 2005/2012 (76/5b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s doplněním usnesení ZM č. 284/ZM/2012 ze dne 14.3.2012 
- článek č. II /1 se v  části týkající se měsíční smluvní pokuty za prodlení s dokončením příjezdové 
komunikace v  dohodnutém termínu doplňuje o stanovení horní výše smluvní pokuty – „nejvýše však 
do výše dvojnásobku dohodnuté kupní ceny za převáděné pozemky “    
- článek č. II / 7 se v  části týkající se  měsíční smluvní pokuty za prodlení s dokončením první výrobní 
haly  v  dohodnutém termínu doplňuje o stanovení horní výše smluvní pokuty – „nejvýše však do výše 
dvojnásobku dohodnuté kupní ceny za převáděné pozemky“ 
- článek II./1 se v  části týkající se smluvní pokuty za nezahájení výstavby komunikace v  dohodnutém 
termínu mění v  tom smyslu, že v  případě, že do výběrového řízení na zhotovitele stavby komunikace 
budou podány námitky nebo přezkum u Úřadu pro hospodářskou soutěž, lhůta 18 měsíců na realizaci 
komunikace se prodlužuje o dobu, kterou bude trvat řízení o námitkách nebo přezkum u Úřadu a 
případně též o dobu, po kterou bude trvat nové výběrové řízení   
- úprava článku II/4 týkající se doby trvání předkupního práva -  předkupní právo bude zřízeno na 
dobu určitou do doby dokončení další výrobní haly, maximálně na dobu 12 let od podpisu kupní 
smlouvy 
- doplnění dalšího článku II/10 – do smlouvy bude doplněno ustanovení, že: Pokud některá ze 
smluvních stran odstoupí od smlouvy o smlouvě budoucí kupní, není tím dotčeno právo kterékoli ze 
smluvních stran požadovat náhradu škody, která jí tím vznikne. Rovněž zaplacením smluvní pokuty se 
smluvní strana nezbavuje odpovědnosti zaplatit druhé smluvní straně náhradu škody, pokud bude 
rozhodnuto, že škodu způsobila.   
- změna článku II./2 týkající se výše zálohy – záloha musí být uhrazena ve výši 11.845.300,- Kč.    
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města uzavřením a podpisem předmětné dohody. 
 
1) Vyhlášení záměru na pronájem garážových  stání  
Usnesení č. 2006/2012 (76/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s vyhlášením záměru na pronájem níže uvedených garážových stání v bytových domech  Leknínová 
1391 a 1392 ve Strakonicích: 
- Leknínová 1391 – garážová stání č. 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25 
- Leknínová 1392 – garážová stání č. 10, 12, 18, 19. 
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s tím, že min. výše nájemného je stanovena na 300,- Kč/měsíc za jedno garážové stání + DPH.  
 
2) Ivana Račáková, Strašice, Volenice – žádost o udělení výjimky ze Zásad hospodaření s byty ve 
vlastnictví města Strakonice 
Usnesení č. 2007/2012 (76/5) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s udělením výjimky ze Zásad hospodaření s byty v majetku města Strakonice paní Ivaně Račákové, 
Strašice 1. 
 
3) Olga Bártová, Strakonice I – žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu 
Usnesení č. 2008/2012 (76/5) 
Rada města po projednání 
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Olze Bártové, č. p. 593, ul. P. Bezruče, Strakonice I, k b.j. o 
vel. 1+1, č. b. 001 v suterénu po paní Jaroslavě Maňasové. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
4) Lenka Papírníková, Strakonice II – žádost o přidělení bytu 
Usnesení č. 2009/2012 (76/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu s paní Lenkou Papírníkovou, Strakonice na  bytovou jednotku č.  
009 v domě č.p. 205 ul. Stavbařů o velikosti 1+1 (56,20 m2).  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy a dohody 
 
5) Michaela Bartáčková, Strakonice – žádost o prodloužení  nájemní smlouvy na startovací 
bytovou jednotku 
Usnesení č. 2010/2012 (76/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením  nájemní  smlouvy  ke startovací  bytové  jednotce č. 006, o velikosti 1+1 (56,20 m2)  
v ul. Stavbařů, č. p. 205 Strakonice II, pro paní Michaelu Bartáčkovou na další dva roky, tedy do 14.8. 
2014. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu bytu. 
 
6) Vlasta Štětinová, Strakonice – žádost o přidělení současné tzv. startovací bytové jednotky do 
nájmu 
Usnesení č. 2011/2012 (76/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o nově získaném vlastnictví paní Vlasty Štětinové, a to 1/5 bytu v domě č.p. 16 v Bílsku u 
Vodňan 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu s paní Vlastou Štětinovou, Strakonice, na  bytovou jednotku č. 
007 v domě č.p. 204 ul. Stavbařů o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2. 
III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy a dohody 
 
7) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. A31 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice  
Usnesení č. 2012/2012 (76/5) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (42,18 m

2
), č.b. A31, v  domě č.p. 805 ul. 

Zvolenská, Strakonice I, s  paní Helenou Zádrapovou, Velké náměstí 2, Strakonice, přičemž smlouva 
o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou ¼ roku s  možností prodloužení vždy o další ¼ roku 
formou dodatku k  NS při plnění podmínek vyplývajících z  nájemní smlouvy. V případě, že po dobu 
jednoho roku budou plněny podmínky vyplývající z  nájemní smlouvy, bude smlouva o nájmu bytu 
prodloužena o 1 rok s  možností prodloužení vždy o další 1 rok formou dodatku k  NS 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
8) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. 003 v domě č.p. 49, ul. Velké náměstí, Strakonice  
Usnesení č. 2013/2012 (76/5) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (47,50 m2), č.b. 003, v domě č.p. 49 ul. Velké 
náměstí, Strakonice I, s paní Lucií Horelicovou, Strakonice 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (47,50 m2), č.b. 003, v domě č.p. 49  Velké 
náměstí, Strakonice I, s paní Lucií Vreckovou, Cehnice.   
III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
9) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 020 v domě č.p. 206 ul. Stavbařů, Strakonice 
Usnesení č. 2014/2012 (76/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (48,64 m2), č.b. 020, v domě č.p. 206 ul. Stavbařů, 
Strakonice II, s paní Hanou Hampergrovou, Strakonice.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
10) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 28 v domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice 
Usnesení č. 2015/2012 (76/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+1 (57,59 m2), č.b. 28, v domě č.p. 1391 ul. 
Leknínová, Strakonice I, s paní Janou Zilvarovou, Strakonice, v případě odmítnutí bytové jednotky 
uzavřít Smlouvu o nájmu bytu s paní Vladislavou Bečvářovou, Velké náměstí 47, 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 a dohody. 
 
11) Uvolněná b.j. 2+0, č.b. 21 v domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice 
Usnesení č. 2016/2012 (76/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+0 (57,59 m2), č.b. 21, v domě č.p. 1391 ul. 
Leknínová, Strakonice I, s  paní Jaroslavou Kvardovou, Strakonice, v případě odmítnutí bytové 
jednotky uzavřít Smlouvu o nájmu bytu 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 a dohody. 
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12) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 004 v domě č.p. 49, Velké náměstí, Strakonice  
Usnesení č. 2017/2012 (76/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (60,80 m2), č.b. 004, v domě č.p. 49, Velké 
náměstí, Strakonice I, s paní Olgou Horváthovou, Strakonice.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
13) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 23 v domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice 
Usnesení č. 2018/2012 (76/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost paní Radky Puškové, Strakonice, týkající se přidělení bytové jednotky č. 23 v domě č.p. 1391 
ul. Leknínová, Strakonice 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+1 (63,50 m2), č.b. 23, v domě č.p. 1391 ul. 
Leknínová, Strakonice I, s panem Pavlem Vojtíkem, Strakonice. V případě odmítnutí bytové jednotky 
uzavřít Smlouvu o nájmu bytu s paní Vladislavou Bečvářovou, Strakonice. 
Nájemní smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat podmínky nařízení 
vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). 
III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy a dohody. 
 
14) Uvolněná b.j. 2+0, č.b. 003 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice 
Usnesení č. 2019/2012 (76/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+0 (67,60 m2), č.b. 003, v domě č.p. 1392 ul. 
Leknínová, Strakonice I, s paní Zuzanou Homolovou, Strakonice, v případě odmítnutí bytové jednotky 
uzavřít Smlouvu o nájmu bytu s paní Vladislavou Bečvářovou, 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 a dohody. 
 
15) Uvolněná b.j.  2+1, č.b. 003 v domě č.p. 767, ul. V Ráji, Strakonice  
Usnesení č. 2020/2012 (76/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+1 (69,10 m2), č.b. 003, v domě č.p. 767 ul. V Ráji, 
Strakonice I, s paní Janou Všivákovou, Strakonice, přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na 
dobu určitou ½ roku s možností prodloužení vždy o další ½ rok formou dodatku k NS při plnění 
podmínek vyplývajících z nájemní smlouvy. 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 dle dohodnutých podmínek splácet dluh vůči pronajímateli, který 
převzal za Věnceslavu Pohlotkovou a který ke dni 22.8.2012 činí 13.675,- Kč (část podílu dluhu za  
nájem bytových prostor),  dále dluh, který nájemce převzal za pana Ondřeje Pohlotka a který ke dni 
22.8.2012 činí 4.250,- Kč (vnitřní věci – přestupky) a dále vlastní dluh za poplatek ze psa ve výši 
4.250,- Kč a 2.000,- Kč vnitřní věci – přestupky. Na úhradu dluhu za dlužné nájemné bude placeno 
minimálně každý měsíc 500,- Kč na č.ú.  111471921/0300, v.s. 19076700302 (nebo na pokladně TS 
Strakonice), na úhradu dluhu za pana Ondřeje Pohlotka bude placeno každý měsíc minimálně 250,- Kč 
na pokladně Městského úřadu Strakonice a na úhradu dluhu nájemce paní Jany Všivákové bude 
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placeno každý měsíc minimálně 250,- Kč na pokladně Městského úřadu Strakonice. Smlouva nebude 
prodloužena pokud nebude uhrazena jakákoliv jednotlivá dílčí splátka. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
16) Uvolněná b.j. 3+1, č.b. 008 v domě č.p. 47,  Velké náměstí, Strakonice  
Usnesení č. 2021/2012 (76/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 3+1 (88,68 m2), č.b. 008, v domě č.p. 47  Velké 
náměstí, Strakonice I, s paní Věrou Krumlovou, Strakonice, v případě odmítnutí bytové jednotky 
uzavřít smlouvu o nájmu bytu s paní Annou Kozákovou,  Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy a dohody. 
 
1) Základní škola a Mateřská škola,  Plánkova 490, Strakonice  
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 2022/2012 (76/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, mezi městem Strakonice a Základní školou a mateřskou školou, 
Plánkova 490, Strakonice, jejímž předmětem je umístění a provedení stavby „Přístavba výtahu pro 
vozíčkáře, Plánkova 490, Strakonice“, na pozemku p.č.st. 549/1 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
2) Záměr na pronájem nebytového prostoru 
Usnesení č. 2023/2012 (76/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s vyhlášením záměru na pronájem učebny o výměře 71,4 m2 ve III. nadzemním podlaží objektu bývalé 
ZŠ Lidická 194 ve Strakonicích.  
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 

 
3) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. pro odběrné místo Tržnice u Sv. Markéty 
Strakonice. 
Usnesení č. 2024/2012 (76/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s podepsáním smlouvy s  E.ON Česká republika s.r.o., na připojení odběrného místa tržnice u Sv. 
Markéty a s navýšením hodnoty hl. jističe z 37 A na 40 A. 
II. Souhlasí 
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením v celkové výši 1.500 Kč. 
III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Projektová dokumentace stavby „Oprava a rekonstrukce Husova č.p. 380, Strakonice“   
Usnesení č. 2025/2012 (76/5a) 
Rada města po projednání v souvislosti se změnou zadání  projektové dokumentace     
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektová dokumentace stavby „Oprava a 
rekonstrukce Husova č.p. 380, Strakonice“ uzavřené mezi městem Strakonice a firmou Ing.arch. Petr 
Wízner,Wízner AA architektonický ateliér, přičemž předmětem tohoto dodatku je : 
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- změna zadání projektové dokumentace spočívající ve změně zadání využití prostor ve 2.NP a dále v 
rozšíření zadání o zpracování prostoru v podkroví 
- navýšení ceny díla o částku 128 813,-Kč včetně DPH na celkovou cenu díla 415 613,- Kč včetně 
DPH. 
- změna termínu dokončení díla, nový  termín dokončení je stanoven na 3 měsíce od podpisu  dodatku 
č.1 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo. 
 
5) Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví  města Strakonice 
p.č. dle KN 1305/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou přípravou a realizací 
stavby: „Novostavba rodinného domu – Dražejov u Strakonic, par. č.216/14“. 
Žadatel:   Pavlína Malá, 386 01 Strakonice 

Josef Malý, 387 11 Katovice 
V zastoupení: Martin Bártík, 387 11 Katovice 
Usnesení č. 2026/2012 (76/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
1305/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic  v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: 
„Novostavba rodinného domu – Dražejov u Strakonic, par. č.216/14“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
6) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 360/1 v k.ú. Strakonice v souvislosti s  realizací stavby: „Vodovodní a 
kanalizační přípojka pro pozemek p.č. KN 359/8 k.ú. Strakonice“. 
Žadatel: František Vachuška, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2027/2012 (76/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
360/1 v k.ú. Strakonice  v souvislosti s  realizací stavby: „Vodovodní a kanalizační přípojka pro 
pozemek p.č. KN 359/8 k.ú. Strakonice“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
  

7) Vyhodnocení nabídek v souvislosti s výběrem odběratele na odkup dřevní hmoty z lesů města 
Strakonice v období září 2012 
Usnesení č. 2028/2012 (76/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením poptávkového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr odběratele dřevní hmoty z lesů města Strakonice. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou CHANA – DW s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 Červený 
Kostelec, korespondenční adresa: Víska 34, 387 19 Čestice, za cenu 553.316,20 Kč bez DPH, tj. za 
celkovou cenu včetně DPH 663.979,24 Kč, termín plnění v průběhu měsíce září roku 2012.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou CHANA – DW s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec, 
korespondenční adresa: Víska 34, 387 19 Čestice, za cenu 553.316,20 Kč bez DPH, tj. za celkovou 
cenu včetně DPH 663.979,24 Kč.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
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8) Technické služby Strakonice, Raisová 274, Strakonice - žádost  o pronájem části pozemku – 
tržnice 
Usnesení č. 2029/2012 (76/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s pronájmem části pozemku p.č.st. 308 v k.ú. Strakonice o výměře cca 12 m2 – tržnice u kostela Sv. 
Markéty, Technickým službám Strakonice, Raisova 274, Strakonice, za účelem umístění vlastního 
prodejního stánku s prodejem přebytků a produktů z městského zahradnictví Technických služeb 
Strakonice s.r.o. v období od  17. září. 2012 do 27. září 2012 včetně   a  dále   v  období  od   15.  října  
2012   do  2.  listopadu  2012   včetně , za cenu 750,- Kč/ 38. týden, 39. týden, 42.týden, 43. týden a 
44. týden., celkem tedy 3.750,- Kč + DPH.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
4. MěÚSS:   
A/Souhlas s přijetím daru 
Usnesení č. 2030/2012 (76/3) 
Rada města po projednání 
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 je 1 sud na kulturní a sportovní akci v měsíci září 2012 ve výši 1 380,- Kč  
II. Ukládá 
řediteli MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace  

         
B/ Souhlas s navýšením počtu pracovníků 
Usnesení č. 2031/2012 (76/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s navýšení počtu pracovníků MěÚSS Strakonice o 4 pracovníky (3 přímá obslužná péče + 1 zdravotní 
sestra) od 1. října 2012  - na cílový stav 170,5 pracovníků průměrný přepočtený počet.   
II. Souhlasí   
s navýšením limitu na platy pracovníků MěÚSS Strakonice pro rok 2012 o 250 tis. Kč na 35.074 tis. 
Kč. 
III. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice zajistit provozy DS Rybniční a DS Lidická pracovníky přímé obslužné 
péče a zdravotní sestrou.  
 
5. TS – bytové záležitosti 
1. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá (Lacko Josef) 
Usnesení č. 2032/2012 (76/6) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 30.9.2012 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Lacko Josef, Strakonice, č.b. A02 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie, 
v přízemí domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 30.9.2012, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
2. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá (Kulina Jozef) 
Usnesení č. 2033/2012 (76/6) 
Rada města po projednání 
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I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 30.9.2012 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Kulina Jozef,  Strakonice, č.b. 001 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, II. kategorie, 
v přízemí domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 30.9.2012, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
3. Revokace usnesení 1889/2012 (71/6)  -  neprodloužení nájemní smlouvy na byt  
            -  nájem  dobá určitá – Rambousková Irena 
Usnesení č. 2034/2012 (76/6) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
Revokovat usnesení č. 1889/2012  (71/6) a netrvat na vyklizení bytu do 31.8.2012. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.ve spolupráci s majetkovým odborem MÚ  uzavřít smlouvu o nájmu 
bytu Stavabřů 204/I, Strakonice, č.b.001 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie  
v přízemí domu s paní Rambouskovou Irenou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 3 měsíců 
s možností prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce formou dodatku k nájemní smlouvě při plnění 
podmínek vyplývajících z nájmu bytu. 
 
6. Rozpočtová   opatření  č.  72 - 75 
Usnesení č. 2035/2012 (76/7, 76/7a) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 72  ve výši  19 185 526,- Kč  
Dotace na akci  „Strakonický hrad - sanace podzemních prostor“. Částka 18 119 663,- Kč představuje 
dotaci ze strukturálních fondů EU, částka 1 065 863,- Kč dotaci ze SR. 
V souladu s rozp. opatřením č. 29 (schváleném ZM dne 13.6.2012 usn.č. 297 /ZM/2012)  bude částka 
10 500 000,- Kč vrácena na akci „ZŠ Povážská – výstavba nové budovy. 
RO  č. 73  ve výši  20 000,- Kč 
Neinvestiční dotace ze SR na přípravnou fázi volby prezidenta České republiky. 
RO  č. 74  ve výši  10 000,- Kč  
Zvýšení finančních prostředků na akci „Oficiální zahájení cyklistické sezony v Jihočeském kraji 2012 
– Strakonické vítání léta aneb Na kole po památkách středního Pootaví“. Rozpočtové opatření bude 
kryto z příspěvku Nadace Jihočeské cyklostezky. 
II. Doporu čuje ZM  
schválit  
RO  č. 75   ve výši  2 300 000,- Kč  
Navýšení finančních prostředků poskytovaných neziskovým a podobným organizacím na úhradu 
nájemného ve sportovních zařízeních města Strakonice pro kategorie žactva a dorostu a na nájemné ve 
sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro kategorie dospělých. 
RO bude kryto částkou 1 800 000 Kč z části odvodu z výtěžku výherních hracích přístrojů a dalších 
technických zařízení (z důvodu legislativních změn, které probíhaly v závěru loňského roku, byl tento 
výtěžek v rozpočtu města pro r. 2012 rozpočtován v nižší výši a je v současné době překročen o tuto 
částku) a částkou 500 tis. Kč snížením neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci STARZ 
(předpokládaná ztráta, kterou pokrývá neinvestiční příspěvek,  bude z důvodu naplnění příjmů nižší). 
Po schválení uvedeného rozpočtového opatření budou příspěvky  poskytnuty maximálně do této výše: 
Basketbalový klub Strakonice   1 202 660 Kč 
SK Basketbal Strakonice      311 120 Kč 
Basket servis, s. r. o., Strakonice     135 780 Kč 
HC Strakonice, o. s.    2 829 200 Kč 
TJ FEZKO Strakonice    2 511 200 Kč 
TJ ČZ Strakonice – oddíl házená  1 122 560 Kč 
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DDM Strakonice – Fbc Strakonice     272 660 Kč 
TJ ČZ Strakonice - atletický oddíl       22 200 Kč 
Potápěči Strakonice, o. s.         12 240 Kč 
DDM  Strakonice – kroužek potápění            86 400 Kč 
SK Policie Strakonice         93 060 Kč 
DDM Strakonice - Mladý záchranář       86 400 Kč 
SK Fight Pro Strakonice           80 640 Kč 
FK Junior Strakonice, o.s.         528 100 Kč 
III.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 72 – 74 provést a rozpočtové opatření č. 75 předložit ke 
schválení do ZM. 
 
7. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006   
Usnesení č. 2036/2012 (76/10) 
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 diskoték a koncertů – restaurace Melodie, Lidická 159, Strakonice – pravidelně ve 
středu, pátek a sobotu – od 28. září 2012 do 28. zaří 2013 – od 22:00 – 02:00, pořádá Stravbyt, s. r. 
o., E. Beneše 9, 301 00 Plzeň. 
 
8. Dodatky  zřizovacích  listin         
Usnesení č. 2037/2012 (76/9) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit dodatky zřizovacích listin. 
 
9. Zápis z 47. jednání projektu Otavské plavby 
Usnesení č. 2038/2012 (76/8) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis z 47. jednání projektu Otavská plavba 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                Ing. Pavel Pavel 
          starosta          místostarosta 


