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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  97. jednání Rady města Strakonice 

konaného 6. března  2013 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Program:  
1. Zápis ze sociální komise, příspěvky z rozpočtu města, zařazení do pořadníku na přidělení  
bytu v domě s pečovatelskou službou 
          Usnesení č. 2550/2013 
2. Finanční příspěvek – ZŠ F. L. Čelakovského    
          Usnesení č. 2551/2013 
3. Základní škola Strakonice, J. z Poděbrad 882 – použití investičního fondu 
          Usnesení č. 2552/2013 
4. TS – bytové záležitosti 
          Usnesení č. 2553/2013 
5. ŠK - Žádost o rezervování 5 parkovacích míst pro potřeby konání farmářských trhů 2013 
          Usnesení č. 2554/2013 
6. Majetkové záležitosti 
        Usnesení č. 2555/2013 – 2590/2013 
7. Rozpočtová  opatření  č.  13  –  21 
          Usnesení č. 2591/2013 
8. Projekt „Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Na Ohradě, Strakonice – II. 
etapa“ – spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  
          Usnesení č. 2592/2013 
9. Projekt „Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Bezděkovská, Strakonice – 
II. etapa“ –    spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  
          Usnesení č. 2593/2013 
10. Projekt „Strakonické historické domy ožívají“- podání žádosti o grant a spolufinancování 
projektu   z prostředků města Strakonice   

       Usnesení č. 2594/2013 
11. Projekt „Strakonicko výstavní“- podání žádosti o grant a spolufinancování projektu 
z prostředků města  Strakonice          
                Usnesení č. 2595/2013  
12. Veřejné provozování hudebních děl – Novoroční Ohňostroj 
          Usnesení č. 2596/2013 
13. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 
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          Usnesení č. 2597/2013 
14. Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách ve Strakonicích a Smlouvy o 
zajištění předškolního vzdělávání dítěte (poslední rok před zahájením povinné školní 
docházky – předškolák) v mateřské škole ve Strakonicích. 
          Usnesení č. 2598/2013 
 
15. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD 

       Usnesení č. 2599/2013 
  B/Ukončení ubytování v AD 

       Usnesení č. 2600/2013 
16. Smlouva o dílo – servis č.SOD/MUR132/01-2013 

       Usnesení č. 2601/2013 
17. GaPe BUSINESS,s.r.o. – Svatební agentura – užití znaku města 

       Usnesení č. 2602/2013 
                
 
 
97. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr.Ing. Pavel Vondrys v 15:45 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 
 
1. Zápis ze sociální komise, příspěvky z rozpočtu města, zařazení do pořadníku na 
přidělení  bytu v domě s pečovatelskou službou 
Usnesení č. 2550/2013 (97/1) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání sociální komise ze dne 13.2.2012. 
II.  Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města: 
a) Registrované sociální služby 
Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice - 23.320 Kč      
z toho  11.660 Kč na odbornou sociální poradnu, 11.660 Kč na osobní asistenci   
Centrum pro zdravotně postižené, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice - 8.870 Kč na 
dofinancování nájemného prostor(zázemí půjčovny kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek a osobní asistence      
Fokus-Písek,o.s., Kollárova 485/13, 397 01 Písek - 34.960 Kč na nájem a energie   
Diecézní charita České Budějovice, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím 
násilím, Kanovnická 16, 370 01 České Budějovice - 19.590  Kč  na materiálové náklady, na 
nemateriálové náklady, na mzdové náklady  
b) Neregistrovaná spolková činnost, sociální služby 
Sdružení zdravotně postižených, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice - 11.800 Kč na 
dofinancování prostor klubovny, tělocvičny a sociálního zařízení    
Český červený kříž, Mírová 173, 386 01 Strakonice - 12.180 Kč  na nájem a služby 
Občanské sdružení „Přátelé mateřského centra Beruška Strakonice“, Lidická 194, 386 01 
Strakonice - 17.020 Kč   na energie a  na nájem.  
III.  Nesouhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města:  
a) Tyfloservis, o.p.s., Zachariášova 686/6, 370 04 České Budějovice   
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b) „I MY“ Společnost pro podporu lidí s postižením o.s., Bechyňská 50/6, 392 01Soběslav  
c) Hospic sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144, 383 01 Prachatice   
d) Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice -  na pečovatelskou službu 
IV. Doporučuje ZM  
poskytnout  finanční příspěvek z rozpočtu města:  
Občanskému  sdružení PREVENT, Heydukova 349, 386 01 Strakonice - 72.260 Kč  
z toho 48.950 Kč na zachování provozu Kontaktního centra Prevent  Strakonice,  23.310 Kč 
na terénní programy  
V. Ukládá 
sociálnímu odboru provést schválené usnesení .  
 
2. Finanční příspěvek – ZŠ F. L. Čelakovského    
Usnesení č. 2551/2013 (97/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 4 080 Kč ZŠ F. L. Čelakovského na zajištění 
dopravy při republikovém kole turnaje ve florbalu pro žáky 1. stupně v Praze dne 26. 3. 2013. 
Příspěvek bude hrazen z položky příspěvky na sport. 
 
3. Základní škola Strakonice, J. z Poděbrad 882 – použití investičního fondu 
Usnesení č. 2552/2013 (98/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s použitím investičního fondu Základní školy Strakonice, J. z Poděbrad 882 ve výši 51 tis. Kč 
včetně DPH na nákup školní tabule. 
 
4. TS – bytové záležitosti 
1. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá (Martin Strnad) 
Usnesení č. 2553/2013 (97/3) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu na byt – nájem doba určitá Martin Strnad, Strakonice, č.b. 003 
o velikosti 2+1 s příslušenstvím, I. kategorie, v  přízemí domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nevyklizení bytu do konce platnosti nájemní 
smlouvy tj. do 31.3.2013, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
5. ŠK - Žádost o rezervování 5 parkovacích míst pro potřeby konání farmářských trhů 
2013 
Usnesení č. 2554/2013 (97/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s rezervováním 5 parkovacích míst pro potřeby vykládky a nakládky zboží v termínech 
konání farmářských trhů 
II. Ukládá 
odboru dopravy rezervovat daná parkovací místa 
 
 
 



 4

6. Majetkové záležitosti 
 
1) MUDr. Daniela Výška bytem Bad Oyenhausen SRN a Bohuslavem Pourem bytem 
Darmstadt, SRN – žádost o zrušení věcného břemene týkající se vytápění domu čp. 141 
ve Strakonicích (obchodní dům Maják) 
Usnesení č. 2555/2013 (97/4) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s uzavřením  smlouvy o zrušení věcného břemene mezi oprávněným z věcného břemene -
Městem Strakonice a povinnými - MUDr. Daniela Výška bytem Bad Oyenhausen SRN a 
Bohuslavem Pourem bytem Darmstadt, SRN,  jehož předmětem je věcné břemeno užívání 
části výměníku LIT týkající se vytápění domu čp. 141 ve Strakonicích.(Maják). 
 
2) Žádost pana Karla Krejčíka, Strakonice 
Usnesení č. 2556/2013 (97/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2011-88 ze dne 25.5.2011, uzavřené mezi městem 
Strakonice a  panem Karlem Krejčíkem, Strakonice, jehož předmětem bude snížení 
nájemného za užívání budovy č.p. 141 umístěné na parc. č .st. 168/1 na  Velkém náměstí ve 
Strakonicích a poz. parc. č. st. 168/1 a  parc. č. st. 168/3, to vše v k.ú. Strakonice, nájemci 
panu Karlu Krejčíkovi na dobu 1 roku (březen 2013 - únor 2014), a sice o 1/3 ročního 
nájemného, tedy  na částku 480.000,- Kč + DPH.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
3) Žádost spol. PAPÍR – speciál, PHP, spol. s.r.o. 
Usnesení č. 2557/2013 (97/5) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 03-456 ze dne 14.11.2003, uzavřené mezi městem 
Strakonice a  spol.  PAPÍR – speciál, PHP, spol. s.r.o., se sídlem U Markéty 58, Strakonice,  
jehož předmětem bude snížení nájemného z nebytových prostorů v objektu U Markéty 58 ve 
Strakonicích nájemci spol. PAPÍR – speciál, PHP, spol. s.r.o., na dobu 1 roku (březen 2013 – 
až únor  2014),  a  sice o 20 %  z  ročního nájemného. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
4) Pan Vladimír Havlík, Strakonice  
- žádost o snížení nájemného za pozemek p.č. 1332 v k.ú. Strakonice o 40% 
Usnesení č. 2558/2013 (97/5) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 01-131 ze dne 01.06.2001, uzavřené mezi 
městem Strakonice a panem Vladimírem Havlíkem, jehož předmětem bude snížení 
nájemného z pronajatého pozemku p.č. 1332 v k.ú. Strakonice, o výměře cca 8 m2, za účelem 
umístění novinového stánku, o 40%, na dobu 1 roku, tj. od 01.04.2013 do 31.03.2014. 
 
5) Žádost pana Vasila Grundzy – STRAKOBAND,  OS, Na Dubovci 6, Strakonice 
Usnesení č. 2559/2013 (97/5) 
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
s pronájmem učebny o výměře 52,90 m2 ve III. nadzemním podlaží objektu bývalé ZŠ  
Lidická 194 ve Strakonicích  následujícímu žadateli za níže uvedených podmínek: 
Občanské sdružení STRAKOBAND, se sídlem Na Dubovci 6, Strakonice, pronájem za 
účelem využití prostorů k činnosti uvedené ve stanovách sdružení: poradenská činnost, 
organizace a pořádání kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí, přičemž základním cílem 
sdružení je výchova Rómů a jejich integrace do společnosti, nájemné 70,- Kč/m2/rok, 
nájemce bude hradit na své náklady služby spojené s nájmem (el. energie, teplo, voda), 
chodby a WC jsou společné s dalšími nájemci nebytových prostorů ve III. nadz. podlaží 
objektu,  nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, 
v případě neplacení nájemného je výpovědní lhůta 1 měsíc.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
6) Žádost  OS  ORIN, Na Břehu 298, Katovice  
Usnesení č. 2560/2013 (97/5) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
se snížením nájemného z nebytových prostorů o výměře 80 m2 v I. poschodí objektu 
Sportovní haly, Máchova 1113, Strakonice, nájemci  OS ORIN,  se sídlem Na Břehu 298, 
Katovice,  v souvislosti  s instalací zrcadlové stěny do pronajatého prostoru ze strany 
nájemce, vzhledem k tomu, že tato úprava byla provedena nájemcem bez souhlasu 
vlastníka i správce objektu STARZ Strakonice. 
 
7) Jana Švarcová, Strakonice 
- žádost o pronájem části pozemku p.č. 1334/1 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 2561/2013 (97/5) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1334/1 o výměře cca 5 m2, v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice, za účelem umístění letní obslužné předzahrádky, s otevírací 
dobou  v čase od 17,00 hod do 22,00 hod (sobota zavřeno), za cenu minimálně 2.000,-Kč/rok 
bez DPH.  
 
8) ČR – ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, Nové Město -  uzavření 
nájemní  smlouvy  na  podíly  o velikosti 93/100 k pozemku p.č. st. 56/2 o výměře 359 m2 

a k pozemku p.č. 601/3 o výměře 213 m2, vše  v k.ú. Pracejovice 
Usnesení č. 2562/2013 (97/5) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy s ČR - ÚZSVM,  Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha,  
týkající se nájmu podílu 93/100 k pozemkům p.č. st. 56/2 o výměře 359 m2 a p.č. 601/3 o 
výměře 213 m2, vše v k.ú. Pracejovice, ve vlastnictví ÚZSVM, kdy výše nájmu je stanovena 
na 8.752,-Kč za rok (s každoročním navýšením o míru inflace) na dobu určitou, a to od 
1.4.2013 do 31.12.2017. 
II. Nesouhlasí 
s úhradou  nájemného za bezesmluvní užívání  výše uvedených nemovitostí v době od 
28.5.2009 do 31. 3.2013 ve výši  32.641,-Kč.  
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9) Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace - Dlážděná 1003/7, IČ: 709 94 
234 – uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 1066/6 o výměře cca 4 m2 v k.ú. 
Strakonice v souvislosti s přípravou stavby „Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek 
v ŽST Strakonice“  
Usnesení č. 2563/2013 (97/5) 
Rada města po projednání  
I. Revokuje  
část usnesení RM č. 1726/2012, bod IV. a V. ze dne 30.5.2012. 
II. Souhlasí  
s výpůjčkou části pozemku  p.č. 1066/6 o výměře cca 4 m2 v k.ú. Strakonice pro Správu  
železniční  a  dopravní  cesty,  státní  organizace, se sídlem Praha 1., Nové Město, Dlážděná 
1003/7, IČ: 709 94 234 za účelem  umístění informační tabule pro cestující po dobu existence 
stavby. 
III.Pov ěřuje 
starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce.  
 
10) Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace - pronájem pozemků z důvodu 
stavby „Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice“  
Usnesení č. 2564/2013 (97/5) 
Rada města po projednání  
I. Revokuje  
část usnesení RM č. 1727/2012, bod III. a IV. ze dne 30.5.2012 a část usnesení RM č. 
1831/2012, bod IV. a V. ze dne 27.6.2012.   
II. Souhlasí 
s pronájmem  částí  pozemků p.č.  1100/2   o výměře cca 1 m2, p.č. 1103/1 o výměře 238 m2,  
p.č. 1103/2 o výměře cca 92 m2,  p.č. 1103/3 o výměře cca 575 m2, p.č. 1106 o výměře 1318 
m2,  vše v k.ú. Strakonice a     částí  pozemků  p.č. 601/3 o výměře cca 7 m2 , p.č. 601/5 o 
výměře cca 3 m2 a p.č. 626/2  o  výměře cca 16 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, Správě 
dopravní a železniční cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 
1003/7, IČ: 709 94 234, na dobu určitou po dobu trvání stavby „Rekonstrukce staničních 
kolejí a výhybek v ŽST Strakonice“ za nájemné ve výši 2000 000,-Kč po dobu trvání stavby. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem nájemní smlouvy. 
 
11) Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 
Praha 4 - Nusle – výpůjčka pozemků  p.č. 781/28, p.č. 794/4 a p.č. 1272/24 vše v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 2565/2013 (97/5) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
že na vyhlášený záměr ze dne 29.8.2012 na výpůjčku pozemků p.č. 781/28 o výměře 82 m2, 
p.č. 794/4 o výměře 545 m2 a p.č. 1272/24 o výměře 182 m2, vše v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice, se po dobu zákonem stanovené lhůty nepřihlásil žádný jiný zájemce, a tudíž že 
dne 9.1.2013 byla v souladu s usnesením RM č. 1932/2012 ze dne 22.8.2012 uzavřena mezi 
městem Strakonice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, na 
Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, smlouva o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka 
pozemků  p.č. 781/28 o výměře 82 m2, p.č. 794/4 o výměře 545 m2  a p.č. 1272/24  o výměře 
182 m2, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, za účelem napojení stávající komunikace na 
novou přeložku silnice I/22 ve Strakonicích, dle projektové dokumentace (severní dopravní 
půloblouk), na dobu určitou 5-ti let. 
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1) Ing. Luděk Mojžíš, Vlasta Mojžíšová, Strakonice  
- žádost o znovuprojednání prodeje části pozemku p.č. 191/8 v k.ú. Přední Ptákovice 
Usnesení č. 2566/2013 (97/5a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
trvat na usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 394/ZM/2012 ze dne 12.12.2012, týkající 
se vyhlášení  záměru  na prodej  části  pozemku  p.č. 191/8  v k.ú.  Přední  Ptákovice  o 
výměře cca 45 m2  za minimální cenu 500,- Kč/m2. 
 
2) Pan Václav Brušák, 370 10 České Budějovice – žádost o prodej části pozemku p.č. st. 
144/1  v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 2567/2013 (97/5a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1619 (dle zpracovaného GP 
1619/2)  o výměře 4 m2 v k.ú. Strakonice, za cenu minimálně 800,- Kč/m2. 
 
3) Doc.Ing. Tomáš Policar, Ph.D., Ing. Věra Policarová, Strakonice  
- žádost o znovuprojednání prodeje části pozemku p.č. 447/3 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 2568/2013 (97/5a) 
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. st. 447/3 v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice, obec Strakonice, s podmínkou respektování a zachování  povolených sjezdů přes 
předmětný pozemek. Tzn. sjezd z nemovitosti čp. 362 na pozemku p.č.st. 460, pozemku p.č. 
st. 362 a dále z nemovitostí čp. 369 na pozemku p.č. st. 461, pozemku p.č. st. 461 a  pozemku                  
p.č. 580/7, vše v k.ú. Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žádosti o prodej pozemku p.č. st. 447/3 v k.ú. Strakonice. 
III. Doporu čuje ZM 
trvat na usnesení č. 201/ZM/2011  
 
4) Myslivecké sdružení Banín Dražejov, Dražejov 23, Strakonice, v zastoupení Ladislav 
Hořejší – jednatel 
- žádost o prodej části pozemku p.č. 223 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
Usnesení č. 2569/2013 (97/5a) 
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 223 v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žádosti o prodej části pozemku p.č. 223 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
z evidence. 

 
6) BNK, a.s.,  Volyňská 189, Strakonice – v zastoupení Jany Hruškové 
- žádost o prodej části pozemku p.č. 595/14 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 2570/2013 (97/5a) 
Rada města po projednání  
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I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 595/14 o výměře cca 50 m2 společnosti BNK, a.s., se 
sídlem Volyňská 189, 386 01 Strakonice, za cenu 1.000,- Kč/m2. Přesná výměra bude určena                 
na základě geometrického plánu. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
7) Manželé  Mgr.  Jana  Dostálová,  Strakonice a Ing. Pavel Dostál, bytem Nerudova 
939/44, České Budějovice - žádost o odklad podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
na prodej pozemku p.č. 1371/75 v k.ú. Strakonice - lokalita Jezárky 
Usnesení č. 2571/2013 (97/5a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit  s uzavřením  Smlouvy o  smlouvě  budoucí  kupní, jejímž  předmětem  je budoucí 
převod pozemku p.č. 1371/75 o výměře 822 m2 v k.ú. Strakonice - lokalita Jezárky v termínu                 
do  31.10.2013, s manželi Mgr. Janou Dostálovou, Strakonice a Ing. Pavlem  Dostálem, 
České Budějovice, v souladu s usnesením ZM č. 418/ZM/2012 ze dne 12.12.2012.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem  pozemku  p.č.  1371/75 o výměře   822 m2 v   k.ú.   Strakonice - lokalita   
Jezárky v souladu  s   usnesením   ZM č. 418/ZM/2012  ze   dne  12.12.2012  v  pořadí  2.  
zájemci,  a to Ing. Pavlovi Krejsovi, Strakonice v případě, že  do  31.10.2013 nebude 
uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní s manželi  Dostálovými. 
 
8) ČR - Ředitelství silnic a dálnic – vyhlášení záměru na směnu pozemků           
z důvodu stavby „I/22 Strakonice“ (tzv. Severní dopravní půloblouk) 
Usnesení č. 2572/2013 (97/5a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
revokovat usnesení č. 398/ ZM/2012 ze dne 12.12.2012. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu pozemků  p.č. 1371/157 o výměře 59 m2 ve 
vlastnictví města Strakonice za pozemky p.č. 1267/6 o výměře 20 m2, p.č. 1267/7 o výměře 
16 m2, a p.č. 1267/8 o výměře 22 m2 (celkem 58 m2) , vše v k.ú. Strakonice, ve vlastnictví 
ŘSD ČR.  
 
9) Jihospol, Jihočeská stavební a obchodní společnost se sídlem Písecká 893 
Strakonice,  IČ:   62509641 - výkup  pozemků  p.č.  844/10  o  výměře  4 m2,  

p.č.1288/6 o výměře 51 m2  a p.č. 1288/32 o výměře 8 m2,vše v k.ú. Strakonice  
z důvodu připravované stavby „I/22 Strakonice“(tzv. Severní dopravní  
půloblouk) 
Usnesení č. 2573/2013 (97/5a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s výkupem  pozemků  p.č. 844/10  o výměře  4 m2, p.č.1288/6 o výměře 51 m2 a  
p.č. 1288/32  o výměře  8 m2 , vše v k.ú.  Strakonice  z důvodu   připravované  stavby  „I/22 
Strakonice“  (tzv.  Severní  dopravní  půloblouk) o d  firmy  Jihospol,   Jihočeská  stavební a   
obchodní společnost se sídlem Písecká 893 Strakonice,  IČ:  62509641  za cenu 509,-Kč za 
m2. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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10) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 2574/2013 (97/5a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyřazením níže uvedeného  majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
nefunkční majetek: 
 
 

INV.Č. Položka Pořízeno Pořizovací cena 
13/0/09 ArcServeIT < 2003 120 189,75 
13/0/10 ArcServeIT rozšíření < 2003 99 133,65 
13/0/11 CHEYENNE inocuLAN v.4.5 125lic < 2003 123 357,10 
13/0/12 OS MS Windows 95CZ 17 lic. < 2003 69 436,50 
18/0/58 Kvasar < 2003 26 460,00 

22/70/130/1 
PC 200MHz/48MB/1GB/Win95,  
monitor crt 14" ADI E40 

1/1997 39 490 

22/70/145 

 

PC 2400Mhz/256MB/4G/Win98 

 

1/2000 

 

32 619,50 

 

22/70/155 
notebook 700MHz/192MB RAM 
/10GB HD WinME 

1/2001 65 746,05 

22/70/197/1 crt monitor ADI 5E 17" < 2003 25 275 
majetek nabídnutý  k převedení do organizací města Strakonice: 
 

INV.Č. Položka Pořízeno Pořizovací 
cena 

Zájemci o 
převedení 

22/70/239 
Server IBM Netfinity5000 bez OS 
Pentium 550MHz, RAM 512MB, 17GB 
HD crt monitor ADI 15" 

< 2003 269 289  

22/70/131 
 

22/70/132 

Server IBM Netfinity 5000 bez OS 
Pentium 450MHz,RAM 512MB, 27GB 
HD  
IBM - DAT 12/24 GB zálohovací 
zařízení 

5/1999 
 

5/1999 

222 040 
 

48 556 
 

22/70/241 
Server IBM Netfinity 5100 bez OS 
Pentium 667MHz, 512MB RAM, 34GB 
HD crt monitor ADI 15" 

2000 350 828,40  

22/70/248 
kopírovací stroj - set Minolta CS-30F +  
scaner CF 

< 2003 48 787,80 

Šmidingerova 
knihovna 
Strakonice, 
Městská 
policie 
Strakonice 
 

22/70/141 
 

PC 2.4MHz/768MB RAM/40GB HD 
 

1/2001 
 

32 619,50 
 

Šmidingerova 
knihovna 
Strakonice  

28//0/4081 
 

PC 1.7GHz/512MB RAM/40GB 
HD,CDRW 

2003 
 

21 875,20 
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 crt monitor Belinea 17" 
 

  

28/0/2422 
 

PC 2.13GHz/768MB RAM/80GB HD 
 

5/2000 
 

24 114,93 
 

Šmidingerova 
knihovna 
Strakonice 

28/0/2898 
PC 2.26MHz/768MB RAM/2GB HD 
WinXP prof OEM 

1996 22 045,80  

28/0/2915 
 

PC 2.26GHz/768MB RAM/80GB HD  
2001 

 
26 631,14 

 

Šmidingerova 
knihovna 
Strakonice 

HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 

 
1) Miroslav Sivák, Strakonice – informace o hrazení dluhu          
Usnesení č. 2575/2013 (97/5b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na b.j. č. 012 o velikosti 2+1 a výměře 65,37 
m2 v domě č.p. 47, Velké náměstí, Strakonice s panem Miroslavem Sivákem, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o jeden měsíc a to za předpokladu, 
že p. Miroslav Sivák v termínu do 31.3.2013 uhradí částku ve výši 3.000,-Kč z dosud 
neuhrazeného dluhu za Daniela Pačaje v celkové výši 18.000,-Kč. Od 1.4.2013 bude každý 
měsíc hrazena částka 1.000,-Kč z neuhrazeného dluhu Daniela Pačaje + 2.000,-Kč dle 
podmínek uvedených v nájemní smlouvě. Toto ustanovení se týká dluhu p. Daniela Pačaje, 
který se p. Miroslav Sivák, Strakonice zavázal uhradit. 
 
2) Klára Jandová, Strakonice – žádost o prodloužení  nájemní smlouvy na startovací 
bytovou jednotku 
Usnesení č. 2576/2013 (97/5b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy ke startovací bytové jednotce č. 012, o velikosti 1+1           
(56,20 m2)  v ul. Stavbařů, č. p. 206 Strakonice II pro paní Kláru Jandovou na další dva roky, 
tedy do 7.3. 2015. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu bytu. 
 
3) MANHO CZ s.r.o., Písecká 35, Vodňany – žádost o pronájem části pozemku p.č. st.  
308 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 2577/2013 (97/5b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. st. 308, o výměře cca 20 m2, v k.ú. 
Strakonice, za účelem umístění prodejního stánku a dále za účelem prodeje ovoce, zeleniny, 
květin a sezónního zboží, v období od 01.04.2013 do 31.12.2013, za cenu minimálně 3.000,- 
Kč/měsíc + DPH.  
 
1)  ALKA INVESTMENTS,  a.s.   se sídlem Holečkova 906/45, Praha 5, 
IČ: 25111451 -  výkup  pozemku  p.č.  270/15  o výměře 150 m2v k.ú. Strakonice z důvodu 
připravované stavby „I/22 Strakonice“  
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Usnesení č. 2578/2013 (97/5c) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit  s výkupem  pozemku  p.č. 270/15 o výměře  150 m2  v k.ú.  Strakonice z důvodu  
připravované  stavby  „I/22 Strakonice“(tzv.  Severní  dopravní  půloblouk) od  firmy 
ALKAINVESTMENTS, a.s. se sídlem Holečkova 906/45, Praha 5, IČ: 25111451, za cenu 
509,-Kč za m2. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Pan Libor Holman bytem Strakonice a paní Iveta Holmanová bytem, Strakonice – 
žádost o výmaz předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. k pozemku p.č. 
93/8 o výměře 164 m2 v k.ú. Přední Ptákovice 
Usnesení č. 2579/2013 (97/5c) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
trvat na usnesení ZM č. 408/ZM/2012 ze dne 12.12.2012, týkající se souhlasu  s  výmazem 
předkupního práva k pozemku p.č. 93/8 o výměře 164 m2, odděleného z pozemku p.č. 93/1 
v k.ú. Přední Ptákovice, zřízeného podle § 101 zákona  č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, to znamená, že předkupní právo k tomuto 
pozemku zaniká. 
 
1) Michal Sivák, Strakonice – prodloužení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 2580/2013 (98/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2011-77 na bytovou jednotku č. 24                   
o velikosti 1+1 a výměře 63,91 m2 v domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice, s panem 
Michalem Sivákem, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 
další 2 roky, a to za předpokladu, že pan Michal Sivák v termínu  do 31. 3. 2013 uhradí část 
dlužného nájemného  ve výši 4.000,-Kč  a dále do 30.4.2013 uhradí zbývající část dluhu ve 
výši 4.093,- Kč za užívání bytové jednotky č. 24 v domě č.p.1391,  ul. Leknínová.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
2) Marek Brabec, Strakonice – žádost o snížení nájmu a vrácení peněz 
Usnesení č. 2581/2013 (98/2) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí  
se snížením  nájemného  o dalších  25%  pro pana Marka  Brabce za užívání  bytové  
jednotky č. 003  o velikosti 1+1 (59,01 m2) v domě č.p. 364,  ul. Havlíčkova, Strakonice. 
II. Nesouhlasí 
s vrácením částky ve výši 60.000,- Kč, kterou p. Marek Brabec uhradil v roce 2008 
v souvislosti s tzv. obálkovou metodou. 
 
3) Miloslav a Romana Nešporovi, Strakonice – žádost o snížení nájmu  
Usnesení č. 2582/2013 (98/2) 
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
se snížením nájmu o 20% pro manžele Miloslava a Romanu Nešporovi, Strakonice, a to od 
1.2.2013 do doby vyřešení vzniklé situace.  
 
4) Eduard Kučera, Strakonice – ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 2583/2013 (98/2) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
sdělení pana Eduarda Kučery, týkající se ukončení Smlouvy o nájmu bytu na bytovou 
jednotku č. 001 v areálu ZŠ F.L.Čelakovského, Jezerní 1280, Strakonice, ke dni 30.6.2013. 
 
5) Ivana Kolářová, Strakonice II – žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu 
Usnesení č. 2584/2013 (98/2) 
Rada města po projednání  
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Ivaně Kolářové, č. p. 87, Strakonice II, k b. j. o 
vel. 3+1, č. b. 082 ve 12. patře,  po paní Marcele Kolářové. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
6) Radka Doubková, Strakonice – žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu 
Usnesení č. 2585/2013 (98/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. 021 o velikosti 2+1 (54,10 m2) v domě č.p. 1066          
ul. Mlýnská, s paní Radkou Doubkovou, 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). Součástí NS dále bude 
ustanovení, že NS nebude prodloužena v případě, že nájemce nebude dle dohodnutých 
podmínek splácet dosud nezaplacenou úhradu za užívání předmětné bytové jednotky za 
období od 1. prosince 2012 do 31.3. 2013 (období, kdy žadatelka užívala byt bez nájemní 
smlouvy) ve výši 20.296,- Kč. Na úhradu za užívání bytové jednotky bude placeno 
minimálně každý měsíc 1.000,- Kč  na č.ú.  111471921/0300, v.s. 0106602101 (nebo na 
pokladně TS Strakonice, s.r.o.). Smlouva nebude prodloužena pokud nebude uhrazena 
jakákoliv jednotlivá dílčí splátka.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.859,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
7) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. 007 v domě č.p. 614,  Budovatelská, Strakonice  
Usnesení č. 2586/2013 (98/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením  smlouvy o nájmu bytu č. 007 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská o velikosti 1+1 
a výměře 36,10 m2 se slečnou Patricií Bledou, Strakonice, přičemž smlouva o nájmu bytu 
bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíce s možností prodloužení vždy o další  1 měsíc formou 
dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. V NS budou vyjmenovány 
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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 pana Romana Pačaje a který ke 
dni 26.2.2013 činí 14.200,- Kč (vnitřní věci – přestupky), 6.000,- Kč (pokuty MP) a 1.876,- 
Kč (svoz komunálního odpadu). Úhrada dluhu za svoz komunálního odpadu bude v plné výši 
uhrazena do 31.3.2013. Na úhradu zbylého dluhu ve výši  20.200,- Kč (vnitřní věci – 
přestupky + pokuty MP) bude od měsíce dubna 2013 placeno každý měsíc minimálně 2.000,- 
Kč na pokladně Městského úřadu Strakonice. Smlouva nebude prodloužena pokud nebude 
uhrazena jakákoliv jednotlivá dílčí splátka.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 1.829,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
8) Uvolněná b.j.  2+1, č.b. 002 v domě č.p. 47, Velké náměstí, Strakonice  
Usnesení č. 2587/2013 (98/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením  Smlouvy o nájmu bytu č. 002 v domě č.p. 47 Velké náměstí o velikosti 2+1 a 
výměře 76,46 m2 s paní Jarmilou Michlovou, 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. Měsíční nájemné pro tuto bytovou 
jednotku je stanoveno ve výši 4.089,-Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
V případě odmítnutí bytové jednotky uzavřít nájemní smlouvu s Alenou Matasovou,  
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. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 4.089,-Kč.            V 
nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
9) Danuše Slezáková, 388 01 Blatná – žádost o pronájem části pozemku p.č. st.  308 
v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 2588/2013 (98/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. st. 308, o výměře cca 20 m2, v k.ú. 
Strakonice, za účelem umístění prodejního stánku a dále za účelem prodeje zeleniny, 
v období od 01.05.2013 do 30.06.2013, za cenu minimálně 3.000,- Kč/měsíc.  
 
10) Žádost o výpůjčku garáže  
Usnesení č. 2589/2013 (98/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce garáže o výměře 55,23 m2 v objektu čp. 772 na poz. p.č. st. 
800/2 v k.ú. Strakonice, ul. Krále Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích (bývalá SÚS Strakonice) 
mezi městem Strakonice a následujícím žadatelem za níže uvedených podmínek: 
- Místní akční skupina LAG  Strakonicko, o.s., se sídlem Palackého náměstí 1090, 
Strakonice, výpůjčka za účelem skladování dřevěných stánků se selsko – barokními štíty, 
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které jsou  zapůjčovány na kulturní nebo jiné prezentační akce spojené s propagací místní 
produkce, smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou               
3 měsíce.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
1)  „Smlouva o poskytnutí účelové dotace“ - poskytnutí příspěvku Správě železniční 
dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, na 
realizaci stavby Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek  v žst. Strakonice – SO 110.1 
Železniční most v km 272,536 (podchod pro cestující) – prodloužení a PS 241 - Výtah 
Usnesení č. 2590/2013 (98/2) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
revokovat usnesení č.376/ZM/2012 ze dne 12.9.2012. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o poskytnutí účelové dotace a následně, 
po splnění podmínek budoucí smlouvy, Smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi městem 
Strakonice a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové 
Město, Dláždění 1003/7, IČ 70994234, jejímž předmětem bu de poskytnutí účelové dotace na 
vybudování stavebního objektu SO 110.1 - Železniční most v  km 272,536 (podchod pro 
cestující) – prodloužení a dále provozního souboru PS 241 – Výtah. Předpokládaná výše 
účelové dotace je ve výši max. 11 000 000,- Kč, přičemž k upřesnění této částky dojde po 
ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby. Termín poskytnutí této účelové dotace je 
nejpozději do 2 let od uzavření předmětné smlouvy o poskytnutí dotace, a to následujícím 
způsobem: 
k termínu uzavření předmětné smlouvy o poskytnutí účelové dotace poskytne částku ve výši 
odpovídající 10% z  celkové výše dotace  
ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace poskytne částku ve 
výši odpovídající 30 % z  celkové výše dotace  
ve lhůtě do 18 měsíců od uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace poskytne částku ve 
výši  odpovídající 30 % z  celkové výše dotace  
ve lhůtě do 24 měsíců od uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace poskytne částku ve 
výši odpovídající 30 % z  celkové výše dotace  
Předmětná smlouva o poskytnutí účelové dotace bude uzavřena do 2 měsíců ode dne 
doručení písemné výzvy k uzavření předmětné smlouvy o poskytnutí účelové dotace ze 
strany SŽDC, s.o. městu Strakonice. Tuto výzvu je SŽDC ovšem oprávněno zaslat teprve po 
uzavření smlouvy na realizaci stavby „ Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST 
Strakonice“ s vybraným zhotovitelem.  
III. Pov ěřit 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
7. Rozpočtová  opatření  č.  13  –  21 
Usnesení č. 2591/2013 (97/8, 97/8a) 
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje 
RO  č. 13  ve výši  11 400,- Kč  
Zvýšení finančních prostředků odboru životního prostředí na pořízení ručního 
vysokozdvižného vozíku do sběrného dvora U Blatenského mostu pro snadnější manipulaci 
se zpětně odebraným elektrozařízením od občanů města. 
Rozpočtové opatření bude kryto účelovým příspěvkem kolektivního systému Elektrowin, a.s. 
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na podporu zajištění a zvýšení zpětného odběru elektrozařízení. 
RO  č. 14  ve výši  5 426,- Kč  
Navýšení rozpočtu na vratku přeplatku na místním poplatku z ubytovací kapacity, který 
vznikl v letech 2009 – 2012 nesprávným výpočtem poplatku na straně poplatníka. 
Rozpočtové opatření bude kryto zvýšením rozpočtu příjmů z místních poplatků – poplatek 
z ubytovací kapacity. 
RO  č. 15  ve výši  2 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu odboru dopravy na vratku neoprávněně uložené pokuty.  Pokuta byla 
uhrazena na účet města v květnu r. 2011. Rozpočtové opatření bude kryto zvýšením rozpočtu 
příjmů ze správních poplatků odboru dopravy. 
RO  č. 16  ve výši  3 984,- Kč  
Navýšení rozpočtu odboru ŠCR na poskytnutí finančního příspěvku organizaci DECARO 
RMG s.r.o. u příležitosti vyhlašování „Nejúspěšnější sportovec roku 2012 okresu 
Strakonice“, který se uskuteční  dne 27. 2. 2013.  Rozpočtové opatření bude kryto z odvodu 
z výherních hracích přístrojů, loterií a dalších technických zařízení.  Finanční  příspěvek  byl  
již schválen  RM dne  5. 12. 2012,   usnesením  č. 2320/2012. 
RO  č. 17  ve výši  57 600,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu majetkového odboru z položky opravy a 
rekonstrukce komunikací na položku cyklostezky na investiční výdaje spojené 
s vypracováním projektové dokumentace na projekt „Otavská cyklostezka – část: Páteřní 
cyklostezka Strakonice“. 
RO  č. 18  ve výši  20 000,- Kč  
Neinvestiční grant Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci ZŠ Jiřího z Poděbrad, 
Strakonice na realizaci projektu „Podpora činnosti zájmového sportovního kroužku – 
basketbal“. 
RO  č. 19  ve výši  50 000,- Kč  
Neinvestiční grant Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci STARZ Strakonice  na 
realizaci projektu „Rekonstrukce travnaté hrací plochy fotbalového stadionu včetně výměny 
fotbalových branek“. 
RO  č. 20  ve výši  20 000,- Kč  
Neinvestiční grant Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci ZŠ Jiřího z Poděbrad, 
Strakonice na realizaci projektu „Rekonstrukce školní tělocvičny“. 
RO  č. 21 ve výši  30 000,- Kč  
Neinvestiční grant Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci ZŠ Dukelská, Strakonice 
na realizaci projektu „Gymnastika hrou“. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 13 - 21  provést. 
 
8. Projekt „Z řízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Na Ohradě, Strakonice 
– II. etapa“ – spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  
Usnesení č. 2592/2013 (97/6) 
Rada města po projednání  
I. Soouhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Akčního plánu programu rozvoje 
Jihočeského kraje – GP Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích 
na projekt „Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Na Ohradě, Strakonice – II. 
etapa“ 
II. Souhlasí 
v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků v 
potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2013 na spolufinancování realizace 
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projektu „Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Na Ohradě, Strakonice – II. 
etapa“  
 
7. Projekt „Z řízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Bezděkovská, 
Strakonice – II. etapa“ –    spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  
Usnesení č. 2593/2013 (97/7) 
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Akčního plánu programu rozvoje 
Jihočeského kraje – GP Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích 
na projekt „Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Bezděkovská, Strakonice – 
II. etapa“ 
II. Souhlasí 
v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků v 
potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2013 na spolufinancování realizace 
projektu „Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Bezděkovská, Strakonice – II. 
etapa“  
 
10. Projekt „Strakonické historické domy ožívají“- podání žádosti o grant a 
spolufinancování projektu   z prostředků města Strakonice   
Usnesení č. 2594/2013 (97/12) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje Podpora živé kultury na 
projekt „Strakonické historické domy ožívají“ 
II. Souhlasí  
v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků  
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2013 na spolufinancování realizace 
projektu „Strakonické historické domy ožívají“  

       
11. Projekt „Strakonicko výstavní“- podání žádosti o grant a spolufinancování projektu 
z prostředků města  Strakonice           
Usnesení č. 2595/2013 (97/13) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje Produkty a služby 
v cestovním ruchu na projekt „Strakonicko výstavní“ 
II. Souhlasí  
v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků 
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2013 na spolufinancování realizace 
projektu „Strakonicko výstavní“ 
 
12. Veřejné provozování hudebních děl – Novoroční Ohňostroj 
Usnesení č. 2596/2013 (97/9) 
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností OSA – 
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. Jedná se o licenci k užití 
hudebních děl v rámci akce: Novoroční ohňostroj dne 1.1. 2013. Autorská odměna činí  
6 778,- Kč (včetně DPH). 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
13. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 
Usnesení č. 2597/2013 (97/10) 
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 
od 1. dubna 2013 do 31. března 2014 – reprodukovaná hudba – Disco Hvězda – Mlýnská 
1081, 386 01 Strakonice, pořádá Libor Kuba, 386 01 Strakonice – pravidelně ve dnech pátek, 
sobota a mimořádně (svátky) od 22:00 hodin do 05:00 hodin následujícího dne 
 
14. Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách ve Strakonicích a 
Smlouvy o zajištění předškolního vzdělávání dítěte (poslední rok před zahájením 
povinné školní docházky – předškolák) v mateřské škole ve Strakonicích. 
Usnesení č. 2598/2013 (97/11) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smluv o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách ve Strakonicích 
s účinností od 1.3.2013 s městysem Čestice a obcí Kváskovice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smluv o zajištění předškolního vzdělávání dítěte (poslední rok před zahájením 
povinné školní docházky – předškolák) v mateřské škole ve Strakonicích s účinností               
od 1.3.2013 s městysem Čestice a obcí Kváskovice. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem těchto smluv v předloženém znění. 
 
15. MěÚSS:  
A/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 2599/2013 (98/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Jana Bledého, pana Karla Kastingera, 
paní Ireny Kovacsové a paní Blanky Šmajclové na dobu určitou od 1.4.2013 do 31.5.2013 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na 
dobu určitou od 1.4.2013 do 31.5.2013 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence 

        
B/Ukončení ubytování v AD 
Usnesení č. 2600/2013 (98/5) 
Rada města po projednání  
I.  Bere   n a   vědom í 
ukončení ubytování v Azylovém domě paní Miloslavy Hadriánové, paní Žanety Grundzové, 
Moniky Lakatošové  
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16. Smlouva o dílo – servis č.SOD/MUR132/01-2013 
Usnesení č. 2601/2013 (98/3) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
Smlouvy o dílo – servis č. SOD/MUR132/01-2013 mezi  Městem Strakonice a Datron, a.s.. 
Předmětem smlouvy je technická podpora systémů Technologického centra a IDM.  
II.  Pověřuje  
starostu podpisem smlouvy o dílo - servis č. SOD/MUR132/01-2013 s cenou 98010 Kč s 
DPH ročně. 
 
17. GaPe BUSINESS,s.r.o. – Svatební agentura – užití znaku města 
Usnesení č. 2602/2013 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice v propagačních materiálech společenské akce s názvem: 
Svatební veletrh a Rodina Strakonice 2013, která se koná 26.5.2013 ve Strakonicích. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                           PhDr. Ivana Říhová 
           starosta               místostarostka 


