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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  88. jednání Rady města Strakonice 

konaného 19. prosince  2012 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
Program: 
1. Zápůjčka počítačů na volby  
                       Usnesení č. 2322/2012 
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce MV-25799-1/REG/2-2010 pro IISSDE 

       Usnesení č. 2323/2012 
3. Rozpočtová   opatření   č.  128 - 155 
               Usnesení č. 2324/2012 
4. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
               Usnesení č. 2325/2012  
5. MěÚSS:  
A/Ukončení ubytování v AD 
               Usnesení č. 2326/2012 
B/Jmenování  vedoucího DS Lidická a DS Rybniční, pověření vedením DST     
               Usnesení č. 2327/2012 
C/ Čerpání investičního fondu v r. 2012       
               Usnesení č. 2328/2012 
6. TS - aktualizace plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2013 
               Usnesení č. 2329/2012 
7. Doplnění odpisových plánů příspěvkových organizací 
                Usnesení č. 2330/2012 
8. Smlouva o využívání metropolitní sítě 
                      Usnesení č. 2331/2012  
9. Uzavření MŠ zřizovaných městem Strakonice v období vánočních prázdnin    

       Usnesení č. 2332/2012  
10.Žádost Mgr. Josefa Mráze o uvolnění z funkce ředitele ZŠ Strakonice, ul. J.z Poděbrad
                    Usnesení č. 2333/2012  
11. Majetkové záležitosti 
                        Usnesení č. 2334/2012 – 2376/2012 
12. Dodatky ke smlouvám s obcemi o zajištění plnění povinné školní docházky, dohody o 
zrušení a vypořádání smluv s obcemi o příspěvku za umístění dětí v MŠ ve Strakonicích 

       Usnesení č. 2377/2012  
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o organizaci a výkonu veřejné služby   

       Usnesení č. 2378/2012  
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14. Zakoupení 1 ks kopírovacího stroje (Živnostenský úřad MÚ Strakonice)  
       Usnesení č. 2379/2012 

15. Majetkové záležitosti 
       Usnesení č. 2380/2012 

16. Odměny ředitelům řízených organizací za 2. pololetí 2012 
       Usnesení č. 2381/2012 

17. Různé 
 
88. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr.Ing. Pavel Vondrys ve 14:10 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 
1. Zápůjčka počítačů na volby  
Usnesení č. 2322/2012 (88/1) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
nájemní a servisní smlouvu na technické zajištění dvacetisedmi lokalit výpočetní technikou 
pro prezidentské volby s  firmou Ing. Martin Šatra Orion Computer za cenu 67 500,- Kč 
s včetně DPH .  
II.  Pověřuje  
starostu podpisem smlouvy o výpůjčce. 
 
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce MV-25799-1/REG/2-2010 pro IISSDE 
Usnesení č. 2323/2012 (88/2) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
Dodatek  č.2 smlouvy o  výpůjčce MV-25799-1/REG/2-2010  na technického vybavení pro 
IISSDE (Informační systém správních a dopravních evidencí) mezi  Městem Strakonice a 
Českou republikou – Ministerstvem vnitra. 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem dodatku č.2 smlouvy o výpůjčce. 
 
3. Rozpočtová   opatření   č.  128 - 155 
Usnesení č. 2324/2012 (88/3, 88/3a) 
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje 
RO  č. 128 ve výši  240 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu majetkového odboru z akce „Sběrný dvůr 
Strakonice“, kde došlo k úspoře vlastních prostředků na položku projekty, expertizy. 
RO  č. 129 ve výši  59 600,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu majetkového odboru z akce „Sběrný dvůr 
Strakonice“, kde došlo k úspoře vlastních prostředků na položku oprava kulturních památek. 
Z toho částka 55 000,- Kč bude použita na dokončení opravy objektu kaple sv. Vojtěcha na 
hřbitově, částka 3 100,- Kč na změnu projektové dokumentace na opravu Brušákovy kaple, 
částka  1 500,- Kč na opravu Božích muk ve Starém Dražejově. 
RO  č. 130 ve výši  159 100,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu majetkového odboru z akce „Revitalizace 
Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích“, kde došlo k úspoře vlastních 
prostředků na položku opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků. 
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RO  č. 131 ve výši  116  000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu majetkového odboru z akce „Tržnice – 
rekonstrukce“ , kde došlo k úspoře finančních prostředků na úhradu pozastávek na akci 
„Sídliště Mír – revitalizace“. 
RO  č. 132  ve výši  71 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu majetkového odboru z akce „Rozšíření 
kapacity – stavební úpravy MŠ Šumavská“, kde došlo k úspoře finančních prostředků na 
pořízení vybavení dětského hřiště MŠ U Parku, pracoviště Lidická ul, čp. 194. 
RO  č. 133  ve výši  40 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru rozvoje z položky 297 – marketing a 
prezentace rozvojových aktivit, kde došlo k úspoře prostředků na: 
- 12 000,- Kč  na položku  Nadace Jihočeské cyklostezky na úhradu členského příspěvku 
- 28 000,- Kč  na položku dětská hřiště na jejich údržbu a obnovu 
RO  č. 134  ve výši  5 330,- Kč  
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci MŠ Čtyřlístek  na úhradu oprav po 
pojistných událostech. Rozpočtové opatření bude kryto úhradou pojistného plnění od České 
pojišťovny a.s. po likvidaci škodní události. Finanční prostředky byly  na účet města připsány 
dne 21.11.2012. 
RO  č. 135  ve výši  13 800,- Kč  
Zvýšení rozpočtu Městské policii Strakonice na úhradu opravy osobního vozidla městské 
policie. Rozpočtové opatření bude kryto úhradou pojistného plnění od České pojišťovny a.s. 
po likvidaci škodní události. Finanční prostředky byly  na účet města připsány dne 4.12.2012. 
RO  č. 136  ve výši  50 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru vnitřních věcí z položky finanční dary 
při narození dítěte na položku balíčky k životnímu jubileu. 
RO  č. 137  ve výši  75 000,- Kč  
Zvýšení příjmů (úhrada faktury Jihočeským krajem za provedené služby) a výdajů (výdaje 
spojené s realizací projektu) na základě smlouvy o dílo „Udržení procesů plánování 
sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice“ mezi 
Jihočeským krajem jako objednatelem a městem Strakonice jako zhotovitelem. Předmětem 
díla je podpořit a udržet plánování sociálních služeb na území správního obvodu s rozšířenou 
působností Strakonice v rámci projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji. 
RO  č. 138  ve výši  175 000,-  Kč  
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní 
středisko na realizaci projektu „Reedice knihy J. Režný: 5 000 let s dudami“. 
RO  č. 139  ve výši  623 536,-  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 III. 
čtvrtletí roku 2012. 
RO  č. 140  ve výši  703 542,-  Kč  
Dotace v rámci programu OPŽP na realizaci projektu „Revitalizace Rennerových sadů 
Srakonice“. 
Částku 656 640,- Kč získalo město ze zahraničních zdrojů ERDF, částku 46 902,- Kč ze 
SFŽP. 
RO  č. 141  ve výši  749 548,-  Kč  
Zpětná dotace na realizaci projektu „Technologické centrum ORP Strakonice a rozvoj služeb 
eGovermmentu v obcích SO ORP Strakonice“. Ve schváleném rozpočtu města na rok 2012 
byla schválená částka 4 500 000,- Kč, skutečně přijatá dotace v letošním roce činí 5 249 548,- 
Kč. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o víceletý projekt, nejsou dotace připisovány na účet města 
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přesně dle  původního rozpisu a tedy i dle schváleného rozpočtu. 
RO  č. 142  ve výši  2 248 104,-  Kč  
Dotace na akci „ Strakonice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“.  Ve schváleném 
rozpočtu města na rok 2012 byla schválená částka 47 336 000,- Kč, skutečně přijatá dotace 
v letošním roce činí 49 584 104,- Kč. Z toho částku 46 829 432,- Kč získalo město ze 
zahraničních zdrojů z Fondu soudružnosti, částku 2 754 672,- Kč ze SFŽP.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o víceletý projekt, nejsou dotace připisovány na účet města 
přesně dle  původního rozpisu a tedy i dle schváleného rozpočtu. 
RO  č. 143  ve výši  438 373,-  Kč  
Dotace ze SR na úhradu úroků z úvěru na akci ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace. 
RO  č. 144  ve výši  68 689,- Kč  
Doplatek dotace ze SR na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Senátu 
Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů, které se konaly se ve dnech 12. a 13. října 2012. 
RO  č. 145  ve výši  35 428,- Kč  
Neinvestiční dotace ze SR na přípravnou fázi volby prezidenta České republiky. 
RO  č. 146  ve výši  23 371,- Kč  
Neinvestiční transfer na činnost jednotky dobrovolných hasičů města Strakonice, pro 
jednotku Strakonice částka 22 651,- Kč, pro obec Dražejov částka 720,- Kč. 
RO  č. 147  ve výši  243 828,- Kč  
Zpětná  dotace  na  akci „Regenerace zeleně v areálu sportoviště na sídlišti – Strakonice“. 
Částka 227 573,- Kč představuje dotaci ze zahraničních zdrojů z ERDF, částka 16 255,- Kč 
ze SFŽP. Projekt byl realizován v roce 2011. 
RO  č. 148  ve výši  1 655 491,- Kč  
Snížení dotace na akci „Modernizace ZŠ F.L. Čelakovského, Strakonice“. V rozpočtu na rok 
2012 je schválena částka 16 000 000,- Kč, skutečná výše přijaté dotace činí 14 344 509,- Kč. 
RO  č. 149  ve výši  74 340,- Kč  
Vratka neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se 
zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na základě 
finančního vypořádání za rok 2011. 
RO  č. 150  ve výši  3 050,- Kč  
Přesun finančních prostředků z projektu Zdravé město na projekt „Grundtvig“. O částku  
840,- Kč bude snížena dotace na projekt, o částku 2 200,- budou zvýšeny prostředky na 
úhradu výdajů na realizaci projektu „Grundtvig“. 
RO  č. 151  ve výši  47 400,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře tajemníka z položky služby na 
položku investiční na pořízení kávomatu do sekretariátu starosty města. 
RO  č. 152  ve výši  50 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci odboru životního prostředí z položky provoz hradního 
SAFARI na položku ekologická výchova – příspěvek pro záchrannou stanici živočichů 
Makov. 
RO  č. 153  ve výši  46 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci odboru kanceláře tajemníka – počítačová síť z položky 
neinvestiční – opravy a údržba PC na položku investiční na nákup chrániček metropolitní 
sítě. 
RO  č. 154  ve výši  47 400,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře tajemníka z položky telefonní 
poplatky, kde dojde k úspoře prostředků, na položku investiční na pořízení kopírovacího 
stroje pro živnostenský úřad. 
RO  č. 155  ve výši  42 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru rozvoje z provozních prostředků 
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určených na opravu a údržbu dětských hřišť a městského mobiliáře na položku  investiční na 
pořízení dětského kolotoče. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 128 – 155 provést. 
 
4. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 2325/2012 (88/5) 
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 
a) 18. ledna 2013 – živá hudba – Maturitní ples třídy 4. C - Městské kulturní středisko, 
Mírová 831, 386 01 Strakonice – pořádá Nadační fond Gymnázia Strakonice, Máchova 174, 
386 01 Strakonice – od od 22:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne. 
b) 21. ledna 2013 – živá hudba – Maturitní ples – Městské kulturní středisko, Mírová 831, 
386 01 Strakonice – pořádá VOŠ a SPŠ Strakonice, Želivského 291, 386 01 Strakonice –  
od 22:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne. 
c) 1. února 2013 – živá hudba – Maturitní ples třídy 4. A - Městské kulturní středisko, 
Mírová 831, 386 01 Strakonice – pořádá Nadační fond Gymnázia Strakonice, Máchova 174, 
386 01 Strakonice – od od 22:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne. 
d) 8. února 2013 – živá hudba – Maturitní ples třídy 4. B - Městské kulturní středisko, 
Mírová 831, 386 01 Strakonice – pořádá Nadační fond Gymnázia Strakonice, Máchova 174, 
386 01 Strakonice – od od 22:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne. 
e) 8. března 2013 – živá hudba – Maturitní ples třídy oktáva - Městské kulturní středisko, 
Mírová 831, 386 01 Strakonice – pořádá Nadační fond Gymnázia Strakonice, Máchova 174, 
386 01 Strakonice – od od 22:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne. 
f) 28.12. 2012 – živá hudba – Křest CD kapely BAGS – Solovna Strakonice -  pořádá Jan 
Roub, Kosmonautů 1261, 386 01  Strakonice - od 22:00 hodin do 02:00 hodin 
následujícího dne. 
 
5. MěÚSS: 
A/Ukončení ubytování v AD 
Usnesení č. 2326/2012 (88/6) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
ukončení ubytování v Azylovém domě pana Jiřího Mazného, paní Růženy Džudžové a paní 
Kateřiny Pohlotkové  
 
B/Jmenování  vedoucího DS Lidická a DS Rybniční, pověření vedením DST    
Usnesení č. 2327/2012 (88/9) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí   
Jmenování vedoucího DS Lidická pana Mgr. Petra Martínka od 1.1.2013. 
Jmenování vedoucí DS a DZR Rybniční paní Hanu Petrovcovou od 1.1.2013. 
Pověření vedením Denního stacionáře pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé paní 
Bc.Jitku Křišťanovou od 1.1.2013. 
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II. Ukládá 
řediteli MěÚSS  Strakonice zajistit veškeré povinnosti vyplývající z příslušných ustanovení 
zákoníku práce vztahující se k těmto personálním změnám.    
              
C/ Čerpání investičního fondu v r. 2012       
Usnesení č. 2328/2012 (88/12) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí   
s čerpáním investičního fondu na pořízení zařízení pro přesun imobilních a  tělesně postižený 
osob do nově zakoupeného vozidla Renault Trafic (DS Lidická)  ve  výši 37.500,- Kč + DPH 
III. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice zavést pořízenou investici do majetku. 
 
6. TS - aktualizace plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2013 
Usnesení č. 2329/2012 (88/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s přesunutím akce, která se týká vypracování projektové dokumentace domu čp. 1281, ul. 
Jezerní, Strakonice, (celková revitalizace domu), ve výši 300.000,- Kč do plánu oprav a 
údržby bytového fondu roku 2013. Nevyčerpaná částka bude odvedena v hospodářském 
výsledku za rok 2012 na účet  města Strakonice. 
II. Souhlasí 
s úpravou rozpočtu bytového fondu pro rok 2013 a to ve výši: 
Příjmy: 18.200.000,- Kč 
Výdaje:   9.567.000,- Kč 
Hospodářský výsledek roku 2013:             8.033.000,- Kč 
 
7. Doplnění odpisových plánů příspěvkových organizací 
Usnesení č. 2330/2012 (88/8) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje   
doplnění odpisových plánů nově pořízeného DHM  podle návrhů těchto příspěvkových 
organizací: 
- ZŠ F.L. Čelakovského 
- ZŠ Dukelská 
- ZŠ Povážská 
- MŠ Lidická 
- MŠ Šumavská 
- STARZ 
 
8. Smlouva o využívání metropolitní sítě 
Usnesení č. 2331/2012 (88/10) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
smlouvu o využívání metropolitní sítě mezi městem Strakonice a DUDÁK – Měšťanský 
pivovar Strakonice, a.s. za cenu 10.000,-Kč bez DPH/měsíc 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem smlouvy o využívání metropolitní sítě. 
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9. Uzavření MŠ zřizovaných městem Strakonice v období vánočních prázdnin   
Usnesení č. 2332/2012 (88/11) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
uzavření všech mateřských škol zřizovaných městem Strakonice v období vánočních 
prázdnin, tj. od 22.12.2012 do 2.1.2013, kromě MŠ A. B. Svojsíka, která bude otevřena dne 
2.1.2013. 
  
10.Žádost Mgr. Josefa Mráze o uvolnění z funkce ředitele ZŠ Strakonice, ul. J.z Poděbrad 
Usnesení č. 2333/2012 (88/13) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
žádost Mgr. Josefa Mráze o uvolnění z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy 
Strakonice, ul. J. z Poděbrad 882 ke dni 31.7.2013. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu připravit vyhlášení konkurzního řízení.  
 
11. Majetkové záležitosti 
 
1) Příspěvková organizace Základní škola Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882, 386 01 
Strakonice, IČ 47255862 – výpůjčka nemovitého majetku města Strakonice 
Usnesení č. 2334/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a příspěvkovou organizací 
Základní škola Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882, 386 01 Strakonice, IČ 47255862, jejímž 
předmětem bude výpůjčka nemovitého majetku města Strakonice: 
- budova ZŠ čp. 882 na pozemku p.č. st. 1091 
- pozemek p.č. st. 1091 – výměra 1.657 m2 
- budova jídelny ZŠ čp. 1103 na pozemku p.č. st. 1092 – vyjma bytového fondu 
- pozemek p.č. st. 1092 – výměra 664 m2 
- budova ZŠ na pozemku p.č. st. 3397 
- pozemek p.č. st. 3397 – výměra 1.295 m2 
- pozemek p.č. 551/1 (pozemek okolí školy) – výměra cca 7.713 m2, včetně příslušenství 
(oplocení, herní prvky, lavičky, …) 
- zpevněné plochy v areálu školy, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice. 
Smlouva o výpůjčce nemovitého majetku se uzavírá za účelem řádného provozování činnosti 
příspěvkové organizace. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
2) Příspěvková organizace Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280, 
IČ 47255897 – výpůjčka nemovitého majetku města Strakonice 
Usnesení č. 2335/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a příspěvkovou organizací 
Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 12080, IČ 47255897, jejímž 
předmětem bude výpůjčka nemovitého majetku města Strakonice: 
areál „ZŠ Jezárky čp. 1280“: 
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- budova ZŠ čp. 1280  na pozemku p.č. st. 3531 
- pozemek p.č. st. 3531 – výměra 3.301 m2 
- pozemek p.č. 1371/17 – výměra 5.641 m2, včetně příslušenství (oplocení, herní prvky, 
lavičky, …) 
- hřiště na pozemku p.č. 1371/17 
- zpevněné plochy v areálu školy, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
 
areál „ZŠ F. L. Čelakovského čp. 555“: 
- budova ZŠ čp. 555 na pozemku p.č. st. 696 
- pozemek p.č. st. 696 – výměra 3.943 m2 
- budova školní jídelny na pozemku p.č. st. 457 
- pozemek p.č. st. 457 – výměra 2.793 m2, včetně příslušenství (oplocení, herní prvky, 
lavičky, …) 
- pozemek p.č. 537/12 – výměra 1.954 m2, včetně příslušenství (arboretum, oplocení, herní 
prvky, lavičky, …) 
- zpevněné plochy v areálu školy, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Smlouva o výpůjčce nemovitého majetku se uzavírá za účelem řádného provozování činnosti 
příspěvkové organizace. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
3) Příspěvková organizace Základní škola Strakonice, Dukelská 166, IČ 47255838 – 
výpůjčka nemovitého majetku města Strakonice 
Usnesení č. 2336/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a příspěvkovou organizací 
Základní škola Strakonice, Dukelská 166, IČ 47255838, jejímž předmětem bude výpůjčka 
nemovitého majetku města Strakonice: 
- budova ZŠ čp. 166  na pozemku p.č. st. 182/1 
- pozemek p.č. st. 182/1 – výměra 19.765 m2 
- kolny na pozemku p.č. st. 182/1 
- tři hřiště s umělým povrchem na pozemku p.č. st. 182/1 
- travnaté hřiště s běžeckým oválem na pozemku p.č. st. 182/1 
- budova dílen na pozemku p.č. st. 182/2 
- pozemek p.č. st. 182/2 – výměra 931 m2 
- budova ZŠ (přístavba 1. stupeň) na pozemku p.č. st. 861 
- pozemek p.č. st. 861 – výměra 1.174 m2 
- pozemek p.č. 628/125 (pozemek okolí školy ) – výměra cca 3.082 m2 
- výše uvedené pozemky jsou vypůjčené včetně příslušenství (oplocení, herní prvky, lavičky, 
…) 
- zpevněné plochy v areálu školy, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice. 
Smlouva o výpůjčce nemovitého majetku se uzavírá za účelem řádného provozování činnosti 
příspěvkové organizace. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
 
4) Příspěvková organizace Základní škola Povážská Strakonice, IČ 70876240 – 
výpůjčka nemovitého majetku města Strakonice 
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Usnesení č. 2337/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a příspěvkovou organizací 
Základní škola Povážská Strakonice, Povážská 560, 386 01 Strakonice, IČ 70876240, jejímž 
předmětem bude výpůjčka nemovitého majetku města Strakonice: 
areál „ZŠ Povážská čp. 560“: 
- budova ZŠ čp. 560  na pozemku p.č. st. 881 
- pozemek p.č. st. 881 – výměra 5.684 m2 
- pozemek p.č. 299/3 – výměra 1.299 m2, včetně příslušenství  
- pozemek p.č. 299/9 – výměra 504 m2 (oplocení, herní prvky, lavičky, …) 
- zpevněné plochy v areálu školy, vše v k.ú. Přední Ptákovice, obec Strakonice.  
areál „ZŠ Velké náměstí čp. 1“: 
- budova ZŠ čp. 1 na pozemku p.č. st. 114/1 
-  část pozemku p.č. st. 114/1 – výměra cca 928 m2 
- zpevněné plochy v areálu školy, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
Smlouva o výpůjčce nemovitého majetku se uzavírá za účelem řádného provozování činnosti 
příspěvkové organizace. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
 
5) Příspěvková organizace Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353, IČ 
60650419 – výpůjčka nemovitého majetku města Strakonice 
Usnesení č. 2338/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a příspěvkovou organizací 
Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353, IČ 60650419, jejímž předmětem bude 
výpůjčka nemovitého majetku města Strakonice: 
- budova MŠ čp. 353  na pozemku p.č. st. 444 
- pozemek p.č. st. 444 – výměra 917 m2, včetně příslušenství (oplocení, herní prvky, lavičky, 
…) 
- zpevněné plochy v areálu školy, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
Smlouva o výpůjčce nemovitého majetku se uzavírá za účelem řádného provozování činnosti 
příspěvkové organizace. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
6) Příspěvková organizace Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264, Strakonice, IČ 
72081619 – výpůjčka nemovitého majetku města Strakonice 
Usnesení č. 2339/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a příspěvkovou organizací 
Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264, Strakonice, IČ 72081619, jejímž předmětem bude 
výpůjčka nemovitého majetku města Strakonice: 
- budova mateřské školky čp. 364 na pozemku p.č. st. 298 
- pozemek p.č. st. 298 – výměra 5.116 m2, včetně příslušenství (oplocení, herní prvky, 
lavičky, …) 
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- zpevněné plochy v areálu školy, vše v k.ú. Přední Ptákovice, obec Strakonice.  
Smlouva o výpůjčce nemovitého majetku se uzavírá za účelem řádného provozování činnosti 
příspěvkové organizace. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
 
7) Příspěvková organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410, IČ 
70968462 – výpůjčka nemovitého majetku města Strakonice 
Usnesení č. 2340/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a příspěvkovou organizací 
Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410,  IČ 70968462, jejímž předmětem bude 
výpůjčka nemovitého majetku města Strakonice: 
- budova MŠ čp. 410  na pozemku p.č. st. 472 
- pozemek p.č. st. 472 – výměra 616 m2 
- pozemek p.č. 617/1 – výměra 3.336 m2, včetně příslušenství (oplocení, herní prvky, lavičky, 
…) 
- stavba kolny na pozemku p.č. 617/1 
- zpevněné plochy v areálu školy, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice. 
Smlouva o výpůjčce nemovitého majetku se uzavírá za účelem řádného provozování činnosti 
příspěvkové organizace. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
8) Příspěvková organizace Mateřská škola Strakonice, Lidická 625, Strakonice, IČ 
71002413 – výpůjčka nemovitého majetku města Strakonice 
Usnesení č. 2341/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a příspěvkovou organizací 
Mateřská škola Strakonice, Lidická 625, Strakonice,  IČ 71002413 , jejímž předmětem bude 
výpůjčka nemovitého majetku města Strakonice: 
areál „MŠ SPOJAŘŮ čp. 1260“: 
- budova čp. 1260  na pozemku p.č. st. 3434 
- pozemek p.č. st. 3434 – výměra 1.003 m2 
- pozemek p.č. 239/16 – výměra cca 3.150 m2 , včetně příslušenství (oplocení, herní prvky, 
lavičky …..) 
- zpevněné plochy v areálu školy, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice. 
areál „MŠ  ŠKOLNÍ čp. 80“: 
- budova čp. 80 na pozemku p.č. st. 922/3, p.č. st. 922/4 – vyjma bytového fondu 
- pozemek p.č. st. 922/3 – výměra 273 m2 
- pozemek p.č. st. 922/4 – výměra 42 m2 
- budova školky (spojovací krček) na pozemku p.č. st. 922/2 
- pozemek p.č. st. 922/2 – výměra 35 m2 
- budova školky na pozemku p.č. st. 922/1 
- pozemek p.č. st. 922/1 – výměra 563 m2 
- pozemek p.č. 679/6 – výměra 2.132 m2 
- pozemek p.č. 679/16 – výměra 77 m2 
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- pozemek p.č. 679/17 – výměra 85 m2 
- pozemek p.č. 679/48 – výměra 71 m2, včetně příslušenství (oplocení, herní prvky, lavičky, 
…) 
- část pozemku p.č. 679/2 – výměra cca 32 m2  
- zpevněné plochy v areálu školy, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice.  
areál „MŠ  STAVBAŘŮ čp. 213“: 
- část budovy čp. 213 na části pozemku p.č. st. 854 
- část pozemku p.č. st. 854 – výměra cca 260 m2 
- část pozemku p.č. 628/130 – výměra cca 1.080 m2, včetně příslušenství (oplocení, herní 
prvky, lavičky, …) 
- zpevněné plochy v areálu školy, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice.  
areál „MŠ LIDICKÁ čp. 625“: 
- budova čp. 625 na pozemku p.č. st. 3018 
- pozemek p.č. st. 3018 – výměra 1.573 m2 
- budova na pozemku p.č. st. 3019 
- pozemek p.č. st. 3019 – výměra 69 m2 
- pozemek p.č. 789/3 – výměra 2.581 m2, včetně příslušenství (oplocení, herní prvky, lavičky, 
…) 
- zpevněné plochy v areálu školy, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice. 
areál „MŠ HOLEČKOVA čp. 413“: 
- budova čp. 413 na pozemcích p.č. st. 571/1, p.č. st. 571/2 a p.č. st. 571/3 
- pozemek p.č. st. 571/1 – výměra 175 m2 

- pozemek p.č. st. 571/2 – výměra 412 m2 
- pozemek p.č. st. 571/3 – výměra 12 m2 
- pozemek p.č. 692/2 – výměra 2.392 m2 
- pozemek p.č. 692/3 – výměra 1.095 m2 
- pozemek p.č. 692/4 – výměra 663 m2, včetně příslušenství (oplocení, herní prvky, lavičky, 
…) 
- zpevněné plochy v areálu školy, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice.  
  Smlouva o výpůjčce nemovitého majetku se uzavírá za účelem řádného provozování 
činnosti příspěvkové organizace. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
9) Příspěvková organizace Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892, Strakonice, 
IČ 70964581 – výpůjčka nemovitého majetku města Strakonice 
Usnesení č. 2342/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a příspěvkovou organizací 
Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892, Strakonice,  IČ 70964581, jejímž předmětem 
bude výpůjčka nemovitého majetku města Strakonice: 
- budova MŠ čp. 892  na pozemku p.č. st. 1085 – vyjma bytového fondu 
- pozemek p.č. st. 1085 – výměra 356 m2 
- pozemek p.č. 540/17 – výměra 3.641 m2, včetně příslušenství (oplocení, herní prvky, 
lavičky, …) 
- zpevněné plochy v areálu školy, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
Smlouva o výpůjčce nemovitého majetku se uzavírá za účelem řádného provozování činnosti 
příspěvkové organizace. 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
10) Příspěvková organizace Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Jezerní 1281, 
Strakonice, IČ 70828334 – výpůjčka nemovitého majetku města Strakonice 
Usnesení č. 2343/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a příspěvkovou organizací 
Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Jezerní 1281, Strakonice,  IČ 70828334, jejímž 
předmětem bude výpůjčka nemovitého majetku města Strakonice: 
areál „ul. Rybniční čp. 1282“: 
- budova čp. 1282  na pozemku p.č. st. 3952  
- pozemek p.č. st. 3952 – výměra 4.692 m2 
- výše uvedený pozemek včetně příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, lavičky, …), vše 
v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
areál „ul. Jezerní čp. 1281“: 
- budova čp. 1281 na pozemku p.č. st. 3539            - vyjma bytového fondu 
- pozemek p.č. st. 3539 – výměra 1.185 m2 
- pozemek p.č. 1371/44 – výměra 326 m2 
- pozemek p.č. 1371/43 – výměra 173 m2 
- pozemek p.č. 1371/45 – výměra 1.332 m2 
- pozemek p.č. 1371/46 – výměra 2.488 m2 
- výše uvedené pozemky  včetně příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, lavičky, …), vše 
v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
Stavba garáže – Nové Strakonice (ul. Tovární): 
- stavba garáže na pozemku p.č. st. 1110  
- pozemek p.č. st. 1110 – výměra 48 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice.  
areál „DS Lidická čp. 189“: 
- budova čp. 189 na pozemku p.č. st. 235 
- pozemek p.č. st. 235 – výměra 1.215 m2 
- budova čp. 190 na pozemku p.č. st. 233 
- pozemek p.č. st. 233 – výměra 413 m2 
- stavba (kaple) na pozemku p.č. st. 234 
- pozemek p.č. st. 234 – výměra 136 m2 
- část pozemku p.č. 590/4 – výměra cca 177 m2 
- pozemek p.č. 37 – výměra 494 m2 
- část pozemku p.č. 595/12 – výměra cca 183 m2 
- výše uvedené pozemky  včetně příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, lavičky, …), vše 
v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
areál „Pečovatelská služba ul. Rybniční čp. 1283“: 
- budova čp. 1283 na pozemku p.č. st. 4015  - vyjma bytového fondu 
- pozemek p.č. st. 4015 – výměra 1.145 m2 
- pozemek p.č. 1371/125 – výměra 3.399 m2 
- pozemek p.č. 1371/52 – výměra 96 m2 
- pozemek p.č. 1371/53 – výměra 84 m2    
- výše uvedené pozemky  včetně příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, lavičky, …), vše 
v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
areál „Azylový dům čp. 613“: 
- budova čp. 613 na pozemku p.č. st. 781   - vyjma bytového fondu 
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- pozemek p.č. st. 781 – výměra 945 m2 
- výše uvedené pozemky  včetně příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, lavičky, …), vše 
v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
areál „Denní stacionář – ul. Ellerova čp. 160“: 
- 2 budovy čp. 160 na pozemku p.č. st. 2840 (budovy jsou vyznačeny na mapě) 
- část pozemku p.č. st. 2840 – výměra cca 2.820 m2 
- výše uvedené pozemky  včetně příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, lavičky, …), vše 
v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
Stavba garáže – Nové Strakonice (ul. Dukelská): 
- stavba garáže na pozemku p.č. st. 752 
- pozemek p.č. st. 752 o výměře 19 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice.   
Smlouva o výpůjčce nemovitého majetku se uzavírá za účelem řádného provozování činnosti 
příspěvkové organizace. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
11) Příspěvková organizace Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice, 
Na Křemelce 512, Strakonice, IČ 00367915 – výpůjčka nemovitého majetku města 
Strakonice 
Usnesení č. 2344/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a příspěvkovou organizací Správa 
tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice, Na Křemelce 512, Strakonice, IČ 
00367915, jejímž předmětem bude výpůjčka nemovitého majetku města Strakonice: 
areál „Zimní stadion čp. 512“: 
- budova čp. 512 na pozemku p.č. st. 635 
- pozemek p.č. st. 635 – výměra 16.726 m2 
- budova čp. 511 na pozemku p.č. st. 636 
- pozemek p.č. st. 636 – výměra 89 m2 
- stavba garáže na pozemku p.č. st. 637 
- pozemek p.č. st. 637 – výměra 109 m2 
- výše uvedené pozemky  včetně příslušenství (zpevněné plochy, hřiště, oplocení, lavičky, 
…), vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
areál „Plavecký stadion čp. 305“: 
- budova čp. 305 na pozemku p.č. st. 2177 
- pozemek p.č. st. 2177 – výměra 4.147 m2 
- pozemek p.č. 1224/1 – výměra 47.184 m2 
- pozemek p.č. 1224/7 – výměra 4.656 m2 
- pozemek p.č. 1224/8 – výměra 1.025 m2 
- pozemek p.č. 1224/14 – výměra  1.462m2 
- pozemek p.č. st. 3521 – výměra 645 m2 

- výše uvedené pozemky  včetně příslušenství (zpevněné plochy, hřiště, oplocení, lavičky, 
…), vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
areál „Sportovní hala (ul. Máchova) čp. 1113“: 
- budova čp. 1113 na pozemku p.č. st. 1903 – vyjma bytového fondu 
- pozemek p.č. st. 1903 – výměra 5.545 m2 
- pozemek p.č. 396/3 – výměra 19 m2 
- výše uvedené pozemky  včetně příslušenství (zpevněné plochy, hřiště, oplocení, lavičky, 
…), vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
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areál „Fotbalový stadion“: 
- pozemek p.č. 1224/5 – výměra 13.062 m2 (hřiště) 
- pozemek p.č. 1224/9 – výměra 1.135 m2 (příjezdová cesta) 
- budova na pozemku p.č. st. 3613  
- pozemek p.č. st. 3613 – výměra 189 m2 (garáže) 
- stavba (tribuna hlavní) na pozemku p.č. st. 3614 
- pozemek p.č. st. 3614 – výměra 342 m2 
- stavba čp. 304 (správní budova) na pozemku p.č. st. 3615 
- pozemek p.č. st. 3615 – výměra 339 m2 
- stavba (bývalá pokladna) na pozemku p.č. st. 3616 
- pozemek p.č. st. 3616 – výměra 10 m2

 

- stavba (tribuna) na pozemku p.č. st. 3272 (garáže)   
- pozemek p.č. st. 3272 – výměra 459 m2 
- stavba (tribuna) na pozemku p.č. st. 3273 (garáže) 
- pozemek p.č.st. 3273 – výměra 244 m2 
- stavba (tribuna) na pozemku p.č. st. 3274 (garáže) 
- pozemek p.č. st. 3274 – výměra 127 m2 
- výše uvedené pozemky  včetně příslušenství (zpevněné plochy, hřiště, oplocení, lavičky, 
…), vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
areál „Fotbalové hřiště (u Lidlu)“: 
- pozemek p.č. 1248/1 – výměra 5.439 m2    
- výše uvedené pozemky  včetně příslušenství (zpevněné plochy, hřiště, oplocení, lavičky, 
…), vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
areál „Skate park“: 
- část pozemku p.č. 1224/4 – výměra cca 1.711 m2   
- výše uvedené pozemky  včetně příslušenství (zpevněné plochy, hřiště, oplocení, lavičky, 
…), vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
areál „Sklad (výkup Hudcovi)“: 
- stavba na pozemku p.č. st. 4166, v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
areál „Sportareál Mušky“: 
- stavba (správní budova) na pozemku p.č. st. 877 
- pozemek p.č. st. 877 – výměra 105 m2 
- pozemek p.č. 320/392 – výměra 4.119 m2 
- výše uvedené pozemky  včetně příslušenství (zpevněné plochy, hřiště, oplocení, lavičky, 
…), vše v k.ú. Přední Ptákovice, obec Strakonice.  
areál „bývalá ZŠ Lidická“: 
- budova čp. 194 na pozemku p.č. st. 227 
- pozemek p.č. st. 227 – výměra 1.474 m2 
- budova čp. 193 (tělocvična) na pozemku p.č. st. 228 
- pozemek p.č. st. 228 – výměra 1.779 m2 
- pozemek p.č. 31/1 – výměra 104 m2 
- pozemek p.č. 31/2 – výměra 301 m2   
- pozemek p.č. 32/ 1 – výměra 494 m2 
- výše uvedené pozemky  včetně příslušenství (zpevněné plochy, hřiště, oplocení, lavičky, 
…), vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
Stavba „tribuna – ul. Máchova“: 
- stavba (tribuna) na pozemku p.č. st. 998, v k.ú. Strakonice, obec Strakonice  
Nemovitosti,  které  jsou  předmětem  Nájemní  smlouvy  se smlouvou budoucí darovací  
č. 04- 198: 
- stavba čp. 108 na pozemku p.č. st. 3352 (tělocvična a sociální zázemí ul. Máchova) 
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- pozemek p.č. st. 3352 – výměra 1.143 m2 
- pozemek p.č. st. 998 – výměra 436 m2 
- pozemek p.č. st. 3357 – výměra 441 m2 
- pozemek p.č. 441/1 – výměra 54.614 m2 

- výše uvedené pozemky  včetně příslušenství (zpevněné plochy, hřiště, oplocení, lavičky, 
…), vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
Smlouva o výpůjčce nemovitého majetku se uzavírá za účelem řádného provozování činnosti 
příspěvkové organizace. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
12) Příspěvková organizace Šmidingerova knihovna Strakonice, Zámek 1, 386 11 
Strakonice, IČ 70884552 – výpůjčka nemovitého majetku města Strakonice 
Usnesení č. 2345/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a příspěvkovou organizací 
Šmidingerova knihovna Strakonice, Zámek 1, 386 11 Strakonice,  IČ 70884552, jejímž 
předmětem bude výpůjčka nemovitého majetku města Strakonice: 
ul. Husova čp. 380: 
- budova čp. 380  na pozemku p.č. st. 510 
- pozemek p.č. st. 510 – výměra 1.089 m2 
- pozemek p.č. 575/4 – výměra 584 m2 

- výše uvedené pozemky  včetně příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, lavičky, …), vše 
v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
areál hradu čp. 1: 
- část budovy čp. 1, nebytové prostory sloužící k provozu ve Šmidingerově knihovně  (odd. 
dospělí, děti, vševědna, zázemí ….)  
- část pozemku p.č.st. 1/1,  vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice. 
Smlouva o výpůjčce nemovitého majetku se uzavírá za účelem řádného provozování činnosti 
příspěvkové organizace. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
13) Příspěvková organizace Městské kulturní středisko, Mírová 831, Strakonice, IČ 
00367869 – výpůjčka nemovitého majetku města Strakonice 
Usnesení č. 2346/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a příspěvkovou organizací 
Městské kulturní středisko, Mírová 831, Strakonice,  IČ 00367869, jejímž předmětem bude 
výpůjčka nemovitého majetku města Strakonice: 
Dům kultury čp. 831: 
- budova čp. 831  na pozemcích p.č. st. 1015/1 a  p.č. st. 1015/2 
- pozemek p.č. st. 1015/1 – výměra 1.671 m2 
- pozemek p.č. st. 1015/2 – výměra 202 m2 
- pozemek p.č. 1499/1 – výměra 5.405 m2 
- pozemek p.č. 1504 – výměra 76 m2 
- pozemek p.č. 1501 – výměra 198 m2 
- pozemek p.č. 1500 – výměra 44 m2 
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- pozemek p.č. 1502 – výměra 317 m2    (vyjma bytového fondu – 1 bytová jednotka) 
- výše uvedené pozemky  včetně příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, lavičky, …), vše 
v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
Kulturní zařízení U Mravenčí skály čp. 1266: 
- budova čp. 1266 na pozemku p.č. st. 3454            
- pozemek p.č. st. 3454 – výměra 873 m2 
-  část pozemku p.č. 239/18  – výměra cca 150  m2 (schodiště) 
             - výměra cca 440 m2 (zahrada) 
- výše uvedené pozemky  včetně příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, lavičky, …), vše 
v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
Kino OKO čp. 64: 
- budova čp. 64 na pozemcích p.č. st. 95, p.č. st. 96/3 
- pozemek p.č. st. 95 – výměra 400  m2 
- pozemek p.č. st. 96/3 – výměra 92 m2 
- pozemek p.č. 801 – výměra 82 m2

 

- pozemek p.č. 802 – výměra 3 m2 
- pozemek p.č. 803 – výměra 98 m2 
- výše uvedené pozemky  včetně příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, lavičky, …), vše 
v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice.  
Letní kino čp. 9 
- budova občanské vybavenosti (hlediště) čp. 9 na pozemku p.č. st.  955 
- pozemek p.č. st. 955 – výměra 1.873 m2 
- stavba (pokladna) na pozemku p.č. st. 957 
- pozemek p.č. st. 957 – výměra 79 m2 
- stavba (WC) na pozemku p.č. st. 958 
- pozemek p.č. st. 958 – výměra 68 m2 
- stavba na pozemku p.č. st. 956 
- pozemek p.č. st. 956 – výměra 186 m2 
- pozemek p.č. 10/1 – výměra 3.244 m2 
- stavba na pozemku p.č. st. 959 
- pozemek p.č. st. 959 – výměra 106 m2 
- výše uvedené pozemky  včetně příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, lavičky, …), vše 
v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice.  
 
Víceúčelové sály v budově čp. 1 (hrad): 
-  sál U Kata, lapidárium a související prostory 
-  výstavní sál a občerstvení  
-  hlediště a jeviště víceúčelového sálu a související prostory 
-  balkón, ochoz a související prostory 
-  strojovna VZT a související prostory 
- část pozemku p.č. st. 1/1 na němž jsou nebytové prostory umístěny, vše v k.ú. Nové 
Strakonice, obec Strakonice.  
Smlouva o výpůjčce nemovitého majetku se uzavírá za účelem řádného provozování činnosti 
příspěvkové organizace. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
14) Výpůjčka nemovitého a movitého majetku  TS Strakonice s.r.o. 
Usnesení č. 2347/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí   
s uzavřením smlouvy o bezplatné výpůjčce nemovitého a movitého majetku mezi městem 
Strakonice a Technickými službami Strakonice s.r.o., jejímž předmětem bude bezplatné 
užívání níže uvedeného  nemovitého a movitého majetku za účelem provozování Sběrného 
dvora Strakonice: 
nemovitý majetek 
- stavba bez č.p./č.e. – jiná stavba (přístřešek na odpady)  na pozemku p.č.st. 4289                  
o výměře 133 m2 
-  váha na pozemku p.č. 1208/20 o výměře 32 m2 
-  mobilní buňka  o výměře 14,83  m2 umístěná na pozemku  p.č. 1208/18  

- pozemky p.č.st. 4289 o výměře 133 m
2
, p.č. 1208/18 o výměře 3258 m

2
, p.č. 1208/19           

o výměře 1610 m
2
,  p.č. 1208/20 o výměře 32 m

2
, vše v  k.ú. Strakonice. 

movitý majetek:  
- kontejnery, hasící přístroje  – soubor majetku v celkové hodnotě  1.061.452,- Kč 
- PC, tiskárna, vážní program - soubor majetku v celkové hodnotě 45.000,- Kč  
- kontejnery ABROLL - 7 ks  v celkové hodnotě 491.252,- Kč,  
- střepiště na Sběrném dvoře Strakonice – 203.008,-Kč, 
smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, náklady 
na služby bude hradit vypůjčitel.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
15) Informace o realizaci majetku státu – převod budovy č.p. 36 a okolních pozemků 
v majetku ČR – Úřadu práce se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2 
Usnesení č. 2348/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s převodem   nemovitostí,  a  to  budovy  č. p. 36  na   pozemku  p.č.st.944 o výměře 1672m2 
a  pozemku p.č. 711/6  o výměře 40 m2,  vše  v  k.ú.  Nové Strakonice,  dále  pozemků  p. č.st. 
944  o  výměře  1672 m2,   p. č.  711/6   o výměře   40 m2,  p.  č.  638/2   o   výměře   3393 
m2, p.č. 638/6  o výměře 30 m2,  vše  v k.ú.   Nové Strakonice  a pozemků  p.č.  1251/22 o 
výměře 226 m2,  p.č.1251/23  o  výměře 15 m2,  vše  v k.ú. Strakonice  z vlastnictví ČR – 
Úřadu práce se  sídlem  Karlovo  náměstí  1359/1,  Praha 2,  do  vlastnictví  jiné  osoby  
podle §21  odst. a)  Vyhlášky MF č.62/2001 Sb. o hospodaření   organizačních  složek  státu  
a státních organizací s majetkem státu v platném znění. 
II. Pověřuje 
starostu města jednáním o podmínkách případného převodu uvedených nemovitostí do 
majetku města 
 
16) Informace  o  realizaci  majetku státu – převod pozemku p.č. 421/1 v k.ú. Střela 
v majetku ČR – ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2  
Usnesení č. 2349/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s převodem  pozemku p.č. 421 v k.ú. Střela o výměře 301 m2  z   vlastnictví  ČR  –  ÚZSVM 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2  do  vlastnictví   jiné   osoby   podle  §21  odst.a)  
Vyhlášky MF č.62/2001 Sb. o hospodaření  organizačních  složek  státu  a státních organizací 
s majetkem  státu  v platném znění. 
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18) Helena Zádrapová, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 2350/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  A31 o velikosti 1+1 a 
výměře 42,18 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská pro paní Helenu Zádrapovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
19) Josef Lacko, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2351/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  A02 o velikosti 1+1 a 
výměře 37,10 m2 v domě č.p. 613 ul. Budovatelská pro pana Josefa Lacka, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
20) Irena Rambousková, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu tzv. startovacího 
bytu 
Usnesení č. 2352/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 001 o velikosti 1+1 a 
výměře 56,20 m2 v domě č.p. 204 ul. Stavbařů pro paní Irenu Rambouskovou, Stavbařů 204, 
Strakonice, týkající se prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni 
ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  
 
21) Jana Štětinová, Strakonice – žádost o proplacení nákladů na koupelnové jádro 
Usnesení č. 2353/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí  
s proplacením  faktury na částku 4.863,- Kč za stavební úpravy v bytě, které spočívají ve 
vyzdění bytového jádra, výměně sprchového koutu, umyvadla, položení dlažby a obložení 
kuchyňské linky bytě č. 11 v domě č.p. 204 ul. Stavbařů, Strakonice pro paní Janu 
Štětinovou.  
 
22) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. 003 v domě č.p. 614,  Budovatelská, Strakonice  
Usnesení č. 2354/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
žádost paní Mgr. Márie Hájkové, Strakonice, týkající se přidělení bytu č. 003 v domě č.p. 614 
ul. Budovatelská o velikosti 1+1 a výměře 37,10 m2 paní Anně Hejpetrové. 
II. Souhlasí  
s uzavřením  Smlouvy o nájmu bytu č. 003 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská o velikosti 1+1 
a výměře 37,10 m2 s p. Josefem Cinou, Strakonice, přičemž smlouva o nájmu bytu bude 
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uzavřena na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení vždy o další ½ rok 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).  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
23) Uvolněná b.j.  1+0, č.b. A28 v domě č.p. 805,  Zvolenská, Strakonice  
Usnesení č. 2355/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+0 (41,99 m2), č.b. A28, v domě č.p. 805 ul. 
Zvolenská, Strakonice I, s paní Máriou Kudráčovou, 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 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).  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
24) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. A44 v domě č.p. 805,  Zvolenská, Strakonice  
Usnesení č. 2356/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (43,89 m2), č.b. A44, v domě č.p. 805 ul. 
Zvolenská, Strakonice I, s paní Olgou Horváthovou, 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 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).  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
25) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. 002 v domě č.p. 206,  Stavbařů, Strakonice II  
Usnesení č. 2357/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
žádost paní Radky Puškové, Strakonice, týkající se přidělení b.j. č. 002 v domě č.p. 206 ul. 
Stavbařů 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (56,20 m2), č.b. 002, v domě č.p. 206 ul. 
Stavbařů, Strakonice II, s paní Hanou Hampergrovou, Strakonice, přičemž smlouva o nájmu 
bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o další rok formou 
dodatku k NS při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
26) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. 020 v domě č.p. 206,  Stavbařů, Strakonice II  
Usnesení č. 2358/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
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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 manželi Vojtěchem a Boženou Šindelářovými, Strakonice, přičemž 
smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického 
prodloužení vždy o další rok,  při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
27) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. 002 v domě č.p. 364,  Havlíčkova, Strakonice  
Usnesení č. 2359/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
žádost pana Romana Lacka, Strakonice, týkající se přidělení b.j. č. 002 v domě č.p. 364 ul. 
Havlíčkova, Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (61,50 m2), č.b. 002, v domě č.p. 364 ul. 
Havlíčkova, Strakonice I, s panem Jiřím Tomáškem, Pracejovice, přičemž smlouva o nájmu 
bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o 
další rok,  při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. 
V případě odmítnutí bytové jednotky uzavřít nájemní smlouvu s panem Milanem Petrlíkem, 
Horní Poříčí, přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku 
s možností automatického prodloužení vždy o další rok,  při plnění podmínek vyplývajících 
z nájmu bytu.  
Jako další náhradník byl stanoven pan Marek Sivák, Strakonice, přičemž smlouva o nájmu 
bytu bude s p. Markem Sivákem uzavřena na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení 
vždy o další ½ rok 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).  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
28) Uvolněná b.j.  2+1, č.b. 007 v domě č.p. 47,  Velké náměstí, Strakonice  
Usnesení č. 2360/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
vědomí žádost pana Marka Siváka, Strakonice, týkající se přidělení bytu č. 007 v domě č.p. 
47, Velké náměstí. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+1 (69,30 m2), č.b. 007, v domě č.p. 47, 
Velké náměstí,  Strakonice I, s paní Martinou Kopeckou, 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 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).  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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29) ZŠ  Povážská – vnitřní vybavení – dodatek č.4 
Usnesení č. 2361/2012 (88/4) 
Rada města po projednání v souvislosti s dodávkou vnitřního vybavení  stavby „ZŠ  Povážská  
Strakonice“ 
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.4 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Strakonice a 
Dřevointerem Strakonice s.r.o., přičemž předmětem tohoto dodatku je : 
- změna  ceny díla s ohledem na změny provedené oproti projektu  ve výši plus 265 032,- Kč 
včetně DPH na celkovou cenu díla 26 185 820,- Kč včetně DPH. 
- změna termínu dokončení díla, nový  termín dokončení je stanoven na 31.12.2012  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č.4 ke smlouvě o dílo. 
 
30)  Pan František Wohlmut, Dražejov  - žádost o pronájem části pozemku – celé plochy 
tržnice u kostela Svaté Markéty – vyhlášení záměru na pronájem 
Usnesení č. 2362/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájmem části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice , o výměře 
cca 700 m2 – celá plocha tržnice, na dobu určitou 10-ti let, za účelem umístění vlastních 
prodejních stánků a stánku WC a jejich následného provozování. 
 
31) Pan Miroslav Procházka, Strakonice – žádost  o pronájem části pozemku p.č. 774/1 
v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 2363/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a panem Miroslavem Procházkou, 
Mlýnská, Strakonice, jejímž předmětem bude pronájem části pozemku p.č. 774/1 o výměře 
cca 20 m2, v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, za účelem umístění mobilheimu – obytného 
vozu a jeho opravy, na dobu určitou do 31.05.2013, za cenu 200,- Kč/měsíc, s tím, že 
mobilheim nebude sloužit k bydlení.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
32) ET biogas s.r.o., Nová 1894/31, České Budějovice - Zdeněk Prokopec, jednatel – 
žádost o pronájem pozemku  
Usnesení č. 2364/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku   p.č. 1459 a p.č. 1145/3 v k.ú. Strakonice  o výměře celkem cca 
140 m2 ( část pozemku p.č. 1459 o výměře cca 5x10 m pro umístění technologie včetně části, 
kudy povedou přípojky a část pozemku 1145/3 o výměře  3x30 m u plnící technologie pro 
stanoviště čerpacího vozidla) za účelem umístění technologie plnícího zařízení na CNG 
(stlačený zemní plyn)  a dále umístění stanoviště plněného vozidla, společnosti ET biogas 
s.r.o., Nová 1894/31, České Budějovice, za nabídkovou cenu 3.000,-Kč ročně, za celou 
pronajímanou plochu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tím, že prvních 5 
let bude na dobu určitou bez výpovědní lhůty,  poté bude možné nájemní smlouvu  vypovědět 
s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou. Dále bude v nájemní smlouvě uvedena podmínka 
komplexního úklidu pronajímaného pozemku  i jeho okolí.  
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II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
33) Auto Horejš s.r.o., Na Křemelce 307, Strakonice – žádost o prodloužení nájemní 
smlouvy  
Usnesení č. 2365/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s návrhem společnosti Auto Horejš s.r.o, týkající se nového znění nájemní smlouvy.  
II. Souhlasí 
s  pronájmem pozemku  p.č. st. 3504 o výměře 259 m2 a  pozemku p.č. 1224/12  o výměře 
716 m2 , vše v k.ú. Strakonice, za účelem umístění a provozování myčky automobilů a 
prodejnu náhradních dílů – servis za cenu 5.000,- Kč měsíčně, tj. celkem 60.000,- Kč ročně + 
DPH  + inflace, společnosti Auto Horejš s.r.o, Na Křemelce 307, Strakonice. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou, nájemné bude 
hrazeno ve čtvrtletních splátkách.  
V případě ukončení předmětné nájemní smlouvy se nájemce zavazuje na vlastní náklady 
zcela vyklidit předmět nájmu ke dni ukončení nájemního poměru a zcela vyklizený předmět 
nájmu předat pronajímateli. Vyklizením pozemku se rozumí odstranění předmětné stavby, tj. 
stavby myčky automobilů a prodejnu náhradních dílů z předmětného pozemku a uvedení 
pozemku do náležitého stavu. V případě porušení této povinnosti je nájemce povinen zaplatit 
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s 
vyklizením předmětu nájmu. 
Nevyklidí-li nájemce předmět nájmu nejpozději ke dni ukončení nájemního poměru, dohodly 
se smluvní strany, že je pronajímatel oprávněn předmět nájmu vyklidit sám, a to na náklady 
nájemce. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
34) Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 , 140 22  Praha 4 – návrh 
nových smluvních podmínek nájemní smlouvy  
Usnesení č. 2366/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s úpravou smluvních podmínek navržených společností Telefónica Czech Republic, a.s., Za 
Brumlovkou 266/2 Praha, které byly stanoveny ve Smlouvě o nájmu, uzavřené mezi městem 
Strakonice a Společností Telefónica Czech Republic, jejímž předmětem je užívání části 
pozemku v lokalitě Šibeník p.č. 640 v k.ú. Strakonice,  
II. Souhlasí 
s vyřazením žádosti společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., z evidence.   
 
35) VEROLD Strakonice s.r.o., Ing. Jaroslav Pechanda, se sídlem Dopravní 35, 
Strakonice 
- žádost o souhlas z titulu majitele pozemku – povolení rozšíření sjezdu formou 
uzavření Smlouvy o právu 
Usnesení č. 2367/2012 (88/4) 
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí  
s provedením stavebních úprav – rozšířením sjezdu z nemovitosti čp. 35 na pozemku p.č. st. 
802, vše v k.ú. Nové Strakonice – majetek společnosti VEROLD Strakonice s.r.o., o 6 m, na 
pozemek p.č. 636/11 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice.   
Investorem stavebních úprav- rozšíření sjezdu z nemovitosti čp. 25 na pozemku p.č. st. 802, 
na pozemek p.č. 636/11 (majetek města Strakonice), vše v k.ú. Nové Strakonice, je  
společnost VEROLD Strakonice s.r.o., Dopravní 35, Strakonice. 
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a souhlasného vyjádření 
správců sítí.  
Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí o povolení rozšíření sjezdu příslušným silničním 
správním úřadem (MěÚ Strakonice, odbor dopravy) ani povolení k provedení rozšíření 
sjezdu (MěÚ Strakonice, stavební úřad). 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o právu mezi městem Strakonice a společností VEROLD Strakonice 
s.r.o., Dopravní 35, 386 11 Strakonice, jejímž předmětem bude souhlas s provedením 
stavebních úprav – rozšířením sjezdu z nemovitosti čp. 35 na pozemku p.č.st. 802, o 6 m, na 
pozemek p.č. 636/11, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
1) Vlastimil Tesař, Eva Tesařová, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice  
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 2368/2012 (88/4a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, mezi městem Strakonice a Vlastimilem Tesařem, Evou 
Tesařovou, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice, jejímž předmětem je umístění a provedení 
stavby „Zahradní přístřešek “ na pozemku p.č. 317/2 v k.ú. Přední Ptákovice, obec 
Strakonice. 
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
2) Stánek Oáza  
Usnesení č. 2369/2012 (88/4a) 
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s odkoupením stavby stánku Oáza na pozemku parc.č. 726/17 v k.ú. Nové 
Strakonice od paní Aleny Šeflové za cenu stanovenou dle znaleckého posudku 
II. Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy s paní Alenou Šeflovou, jejímž předmětem je užívání části 
pozemku parc.č. 726/17 v k.ú. Nové Strakonice dle usnesení č. 1655/2012 ze dne 9.5.2012. 
Usnesení č. 1655/2012 se doplňuje o závazek nájemce zaplatit platbu za bezesmluvní užívání 
předmětné části pozemku 726/17 v k.ú. Nové Strakonice do doby uzavření nájemní smlouvy. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
3) HAMAGA a.s., Ratajova 1113/8, 148 00 Praha - Kunratice 
- žádost o souhlas z titulu majitele pozemku  
- žádost o souhlas s udělením výjimky odstupové vzdálenosti 
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Usnesení č. 2370/2012 (88/4a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku  p.č. 480/28 v k.ú. Strakonice, s realizací stavby 
„Novostavba doplňkové stavby (garáž, sklad) drobného charakteru na pozemku p.č. 480/5 
v k.ú. Strakonice“, obec Strakonice. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města Strakonice.  
II. Souhlasí  
s udělením výjimky dle § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území, v platném znění, u ustanovení § 25 odst. 6 – odstupové vzdálenosti, tedy s umístěním 
stavby – „Novostavba doplňkové stavby (garáž, sklad) drobného charakteru na pozemku p.č. 
480/5 v k.ú. Strakonice“ na hranici s pozemkem p.č. 480/28 (majetek města Strakonice) 
v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
 
 
4) Žádost o povolení umístění a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  stavby podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 787/2, p.č. dle KN 787/3 a  p.č. dle KN 787/10 vše v k.ú. 
Strakonice  v souvislosti se stavbou  „11010-044757; VOD2C E0001d LO C STMAJ 
OK”.  
Žadatel: Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle 
V zastoupení: Libor Křepelka, Projektové služby, Tomkova 2099, 390 01 Tábor  
Usnesení č. 2371/2012 (88/4a) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí  
s uložením podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 787/2, p.č. dle KN 787/3 a  p.č. dle KN 787/10 vše v k.ú. Strakonice  
v souvislosti se stavbou  „11010-044757; VOD2C E0001d LO C STMAJ OK”.  
II. Nesouhlasí 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 787/2, p.č. dle KN 787/3 a  p.č. dle KN 787/10 vše v k.ú. Strakonice  v souvislosti se 
stavbou  „11010-044757; VOD2C E0001d LO C STMAJ OK”. 
 
5) Žádost o povolení umístění a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  stavby podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 787/1, p.č. dle KN 787/2, p.č. dle KN 787/3, p.č. dle KN 
787/5, p.č. dle KN 787/6, p.č. dle KN 789/1 a  p.č. dle KN 1339/1 vše v k.ú. Strakonice  
v souvislosti se stavbou  „11010-044759; VOD2C E0001c LO C STMAJ OK”.  
Žadatel: Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2,  
140 22 Praha 4, Michle 
V zastoupení: Libor Křepelka, Projektové služby, Tomkova 2099, 390 01 Tábor  
Usnesení č. 2372/2012 (88/4a) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí  
s uložením podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 787/2, p.č. dle KN 787/3 a  p.č. dle KN 787/10 vše v k.ú. Strakonice  
v souvislosti se stavbou  „11010-044759; VOD2C E0001c LO C STMAJ OK ”.  
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II. Nesouhlasí 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 787/2, p.č. dle KN 787/3 a  p.č. dle KN 787/10 vše v k.ú. Strakonice  v souvislosti se 
stavbou  „11010-044759; VOD2C E0001c LO C STMAJ OK ”. 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 
 
6) Smlouva o pronájmu vodohospodářského majetku města Strakonice - dodatek č. 9  
Usnesení č. 2373/2012 (88/4a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 9 ke smlouvě o pronájmu vodohospodářského majetku města 
Strakonice. Dodatek č.9 upravuje předmět nájmu dle podmínek stanovených pro 
inventarizaci. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 9 
 
7)  ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace  
Usnesení č. 2374/2012 (88/4a) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
skutečnosti vzniklé v souvislosti s platbou za provedení díla: „ÚV Hajská – rekonstrukce                       
a modernizace“.  
II. Souhlasí 
s úhradou fakturace č. 2200 k datu 15.11.2011 ve výši 3.175.252,- Kč. Celková výše 
prostavěnosti k tomuto datu je 78.473.903,- Kč včetně DPH, tj. 91,7 % smluvní ceny díla  
„ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace“. 
 
8)  ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – dodatek č.1 
Usnesení č. 2375/2012 (88/4a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo v souvislosti s realizací stavby: „ÚV Pracejovice 
– rekonstrukce a modernizace“. Předmětem dodatku č.1 je doplnění podmínek týkající se 
odstoupení od smlouvy, a to v případě neposkytnutí dotačních prostředků z Operačního 
programu Životního prostředí na spolufinancování předmětu díla. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č.1. 
 
9) Pronájem garážového stání v bytovém domě č.p. 1392 v ul. Leknínové ve 
Strakonicích 
Usnesení č. 2376/2012 (88/4a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání v domě č.p. 1392 v ul. 
Leknínové ve Strakonicích s níže uvedenou žadatelkou za následujících podmínek: 
- Jana Šochmanová, Strakonice, nájemné ve výši 300,-Kč/měsíčně + DPH, nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
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12. Dodatky ke smlouvám s obcemi o zajištění plnění povinné školní docházky, dohody 
o zrušení a vypořádání smluv s obcemi o příspěvku za umístění dětí v MŠ ve 
Strakonicích 
Usnesení č. 2377/2012 (88/14) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatků ke smlouvám o zajištění plnění povinné školní docházky ve školském 
obvodu základních škol ve Strakonicích s obcemi Drachkov, Droužetice, Jinín, Libětice, 
Miloňovice, Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice, Pracejovice, Přední Zborovice, Radošovice, 
Rovná, Slaník, Sousedovice, Třebohostice a Únice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dohod o zrušení a vypořádání smluv o příspěvku za umístění dětí v mateřských 
školách s obcemi Bezdědovice, Bílsko, Drachkov, Droužetice, Dřešín, Hlupín, Horní Poříčí, 
Hoslovice, Hosty, Hoštice, Chrášťovice, Jinín, Kladruby, Kraselov, Krty – Hradec, 
Kváskovice, Libětice, Mečichov, Milejovice, Miloňovice, Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice, 
Němčice, Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Osek, Pracejovice, Přední Zborovice, 
Přešťovice, Radošovice, Rovná, Řepice, Slaník, Sousedovice, Strunkovice nad Volyňkou, 
Štěchovice, Třebohostice, Úlehle a Únice. 
III. Souhlasí 
s uzavřením dohod o zrušení a vypořádání smluv o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání 
(poslední rok před zahájením povinné školní docházky – předškolák) v mateřské škole ve 
Strakonicích s obcemi Bezdědovice, Bílsko, Drachkov, Droužetice, Dřešín, Hlupín, Horní 
Poříčí, Hoslovice, Hosty, Hoštice, Chrášťovice, Jinín, Kladruby, Kraselov, Krty – Hradec, 
Kváskovice, Libětice, Mečichov, Milejovice, Miloňovice, Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice, 
Němčice, Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Osek, Pracejovice, Přední Zborovice, 
Přešťovice, Radošovice, Rovná, Řepice, Slaník, Sousedovice, Strunkovice nad Volyňkou, 
Štěchovice, Třebohostice, Třešovice, Úlehle a Únice. 
IV. Pověruje 
starostu města podpisem těchto dodatků ke smlouvám a dohod o zrušení a vypořádání smluv.  
 
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o organizaci a výkonu veřejné služby   
Usnesení č. 2378/2012 (88/15) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o organizaci a výkonu veřejné služby. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem tohoto dodatku. 
 
14. Zakoupení 1 ks kopírovacího stroje (Živnostenský úřad MÚ Strakonice)  
Usnesení č. 2379/2012 (88/16) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
vyhodnocení poptávky na zakoupení kopírovacího stroje. 
II. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy  s firmou SAIKO servis, Na Sadech 7, 370 01 České Budějovice, 
IČ: 73500941 na 1 ks kopírovacího stroje pro obecní živnostenský úřad MÚ Strakonice 
Konica Minolta BizHub 223 v  celkové ceně 55.188,- Kč s DPH  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy. 
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15. Majetkové záležitosti 
1)  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo v souvislosti se stavbou „Revitalizace sídliště Mír, 
Strakonice – II. etapa“ 
Usnesení č. 2380/2012  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností EUROVIA CS a.s., Národní 10, 
113 19 Praha 1, v souvislosti se stavbou: „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – II. etapa“. 
Předmětem tohoto dodatku je snížení ceny díla o 7.079,86 Kč bez DPH. Konečná cena díla 
činí 18.325.991,- Kč bez DPH, tzn. 21.991.189,20 Kč vč. DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku.  
 
16. Odměny ředitelům řízených organizací za 2. pololetí 2012 
Usnesení č. 2381/2012  
Rada města po projednání  
v souladu s §134 zák. č. 262/2006 Zák. práce za splnění mimořádných úkolů v II. pol. r. 2012 
I. Stanovuje 
odměnu ředitelům řízených organizací za II. pol. r. 2012, jejíž výše je v písemné podobě 
uložena na personálním oddělení MěÚ. 
 
17. Různé 
Rada města projednala žádost o finanční příspěvek Cyklistického klubu Jindřichův Hradec, 
týkající se  II. ročníku Mezinárodního cyklistického etapového závodu „Okolo jižních Čech“. 
Rada města po projednání nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na pořádání této akce. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                                Ing. Pavel Pavel    
      starosta               místostarosta 


