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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  99. jednání Rady města Strakonice 

konaného 27. 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  
Ing. Tůma – tajemník 

 
Omluveni:   Mgr. Malotová – PR 
 
   

 
Program:  

        
1. Majetkové záležitosti 

         Usnesení č. 2640/2013 – 2652/2013 
2. Veřejné provozování hudebních děl – Společenský večer pro záchranáře 

       Usnesení č. 2653/2013 
3. Zápis z 1. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 21. února 2013 
               Usnesení č. 2654/2013 
4. Rozpočtová opatření č. 22-24 

       Usnesení č. 2655/2013 
5. MěÚSS – ubytování v AD: A/ Robert Daniel        

       Usnesení č. 2656/2013 
     B/ Simona Štěpánková 

       Usnesení č. 2657/2013 
6. Zápis ze 2. jednání komise pro sport ze dne 14. 3. 2013        

       Usnesení č. 2658/2013 
7. Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a 
montáž: „6 ks tabulí s interaktivním projektorem a obslužným softwarem“ 

       Usnesení č. 2659/2013 
8. Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a 
montáž:6 ks PC s operačním systémem a kancelářským softwarem 

       Usnesení č. 2660/2013 
9. Finanční příspěvek – TJ ČZ Strakonice, oddíl orientačního běhu        

       Usnesení č. 2661/2013 
10. TS- Revokace usnesení č. 2431/2013  - vyklizení bytu č.A 26, ul. Zvolenská čp.805 
         

       Usnesení č. 2662/2013 
11. IPRM – zápis z 21. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice      

       Usnesení č. 2663/2013 
12. Záštita starosty a užití znaku města – SZDP ČR (Matka roku 2012, Otec roku 2012)  

       Usnesení č. 2664/2013 
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13. ČR – ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, Nové Město  -  uzavření nájemní  
smlouvy  na pozemky p.č. st. 56/2 a p.č. 601/3, vše  v k.ú. Pracejovice 

       Usnesení č. 2665/2013 
14. Manželé Jiří a Monika Selnerovi, bytem Na Ohradě 87, Strakonice   nabídka pozemku 
p.č.  44/57   o výměře 133 m2 a podílu 1/15 k pozemku p.č. 44/61 o výměře 165 m2, vše 
v k.ú. Nové Strakonice, dle předkupního práva § 101 zákona č. 183/2006 Sb. 

       Usnesení č. 2666/2013 
 
 
 
 
 
 

99. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr.Ing. Pavel Vondrys v 15:50 
hodin v kanceláři starosty po skončení jednání ZM. S ohledem na přítomnost 7 členů RM 
konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh 
programu jednání. 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 

 
 
 
 
 
 
1. Majetkové záležitosti 
Projednání výše uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1) Jana Všiváková,– prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2640/2013 (99/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  004 o velikosti 2+1 a 
výměře 69,10 m2 pro paní Janu Všivákovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu o další 3 měsíce za předpokladu, že pí Všiváková zaplatí každý měsíc částku ve 
výši 1.500,- Kč ze stávajícího dluhu. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 

 
2) Helena Zádrapová,– prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2641/2013 (99/2) 
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 pro paní Helenu Zádrapovou, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu o další ½ rok. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
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HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 

 
 
3) Josef Lacko,– prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2642/2013 (99/2) 
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 pro pana Josefa Lacka, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 

 
4) Irena Rambousková,– prodloužení Smlouvy o nájmu tzv. startovacího bytu 
Usnesení č. 2643/2013 (99/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  001 o velikosti 1+1 a 
výměře 56,20 m2 pro paní Irenu Rambouskovou, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc za podmínky, že do 30.4.2013 uhradí do plateb 
nájemného od 1.1.2013 a dále, že každý měsíc bude platit částku ve výši minimálně 1.000,-
Kč ze stávajícího dluhu. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 

 
1) Darovací smlouva – společný vodohospodářský majetek města Strakonice, městyse 
Katovice, obce Pracejovice, obce Mutěnice a obce Radošovice 
Usnesení č. 2644/2013 (99/2a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením darovací smlouvy mezi městysem Katovice, IČ 00251305, obcí 
Mutěnice, IČ 46687718, obcí Pracejovice, IČ 00251682, a obcí Radošovice, IČ 00251739, 
jako dárci a městem Strakonice, IČ 00251810, jako obdarovaným, jejímž předmětem je  
bezúplatný převod spoluvlastnických podílů na společném vodohospodářském majetku, a to 
v následujících podílech: od městyse Katovice podíl ve výši 3/100, od obce Mutěnice podíl  
ve výši  1/100, od obce Pracejovice podíl ve výši 1/100 a dále od obce Radošovice podíl ve 
výši  2/100.  Společný vodohospodářský majetek je soubor movitého a nemovitého majetku 
včetně staveb a pozemků, který je specifikován darovací smlouvou viz. příloha. Nemovitý 
majetek je zapsán na LV č. 4479 pro k.ú. Strakonice, dále LV č. 5344 pro k.ú. Střela a dále 
LV č.452 pro k.ú. Pracejovice a dále LV č. 4568 pro k.ú. Mutěnice u Strakonic. Město se na 
základě této smlouvy stane výlučným vlastníkem společného vodohospodářského majetku.  
II. Pověřit 
starostu města podpisem darovací smlouvy dle přílohy. 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 
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2) Smlouva o vzájemné spolupráci  města Strakonice a městyse Katovice 
Usnesení č. 2645/2013 (99/2a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
schválit usnesení v následujícím znění: 
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci města Strakonice 
a městyse Katovice ve znění předloženého návrhu - viz příloha č.2 materiálu 13/8a – 
majetkové záležitosti, který byl předložen k projednání Zastupitelstvu města Strakonice dne 
3. dubna 2013 (text schválené smlouvy tvoří  přílohu Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva 
města Strakonice konaného dne 3. dubna 2013). 
II. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy o vzájemné spolupráci. 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 
 
3) Smlouva o vzájemné spolupráci  města Strakonice a obce Pracejovice  
Usnesení č. 2646/2013 (99/2a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
schválit usnesení v následujícím znění: 
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci města Strakonice 
a obce Pracejovice ve znění předloženého návrhu - viz příloha č.2 materiálu 13/8a – 
majetkové záležitosti, který byl předložen k projednání Zastupitelstvu města Strakonice dne 
3. dubna 2013 (text schválené smlouvy tvoří  přílohu Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva 
města Strakonice konaného dne 3. dubna 2013). 
II. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy o vzájemné spolupráci. 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 
 
4) Smlouva o vzájemné spolupráci  města Strakonice a obce Mutěnice 
Usnesení č. 2647/2013 (99/2a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
schválit usnesení v následujícím znění: 
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci města Strakonice 
a obce Mutěnice ve znění předloženého návrhu - viz příloha č.2 materiálu 13/8a – majetkové 
záležitosti, který byl předložen k projednání Zastupitelstvu města Strakonice dne 3. dubna 
2013 (text schválené smlouvy tvoří  přílohu Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města 
Strakonice konaného dne 3. dubna 2013). 
II. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy o vzájemné spolupráci. 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 
 
5) Smlouva o vzájemné spolupráci  města Strakonice a obce Radošovice 
Usnesení č. 2648/2013 (99/2a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
schválit usnesení v následujícím znění: 
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci města Strakonice 
a obce Radošovice ve znění předloženého návrhu - viz příloha č.2 materiálu 13/8a – 
majetkové záležitosti, který byl předložen k projednání Zastupitelstvu města Strakonice dne 
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3. dubna 2013 (text schválené smlouvy tvoří  přílohu Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva 
města Strakonice konaného dne 3. dubna 2013). 
II. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy o vzájemné spolupráci. 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 
 
1) Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Švanda Dudák Strakonice, Na 
Křemelce 308, 386 01 Strakonice 
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 2649/2013 (99/2b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a Junákem – svazem skautů a 
skautek ČR, střediskem Švanda Dudák Strakonice, Na Křemelce 308, 386 01 Strakonice, 
jejímž předmětem bude výpůjčka části pozemku p.č. st. 308 o výměře cca 1 m2, v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice, za účelem umístění informační skříňky (informace                          
o probíhajících aktivitách Junáka), na dobu neurčitou. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 

 
2) Miroslav Sivák,– prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 2650/2013 (99/2b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 012 o velikosti 2+1 a 
výměře 65,37 m2 s panem Miroslavem Sivákem, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu        o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 

 
3) Stavba stánku Oáza postavená na části pozemku parc.č. 726/17 v k.ú. Nové 
Strakonice 
Usnesení č. 2651/2013 (99/2b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem stavby stánku Oáza postavené na pozemku parc.č. 726/17 
a pozemku pod stavbou, tzn. části pozemku  parc.č. 726/17 o výměře cca 60 m2 , vše v k.ú. 
Nové Strakonice.  
Podmínky pro uzavření nájemní smlouvy jsou následující:   

- nájemní smlouva na dobu neurčitou 
- výpovědní lhůta 2 měsíce 
- nájemné ve výši 10.000,- Kč za měsíc (placeno měsíčně předem) + DPH 
- inflační doložka 
- účel užívání – provozování prodejny květin (květinářství) 
- smluvní pokuta za nevyklizení předmětu nájmu ve výši 500,- Kč za každý započatý 

den prodlení 
- možnost dát do podnájmu pouze se souhlasem pronajímatele 
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- smlouva bude uzavřena současně s výše uvedenou kupní smlouvou s účinností ke dni 
převodu vlastnického práva ke stavbě  

- veškerou údržbu a opravy předmětu nájmu bude provádět nájemce na vlastní náklady.  
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 

 
4) Žádost Sdružení zdravotně postižených v ČR, Stavbařů 213, Strakonice  
Usnesení č. 2652/2013 (99/2b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podnájmem prostorů v objektu Stavbařů 213 ve Strakonicích, jejichž nájemcem je                
na základě nájemní smlouvy 94-004 uzavřené s městem Strakonice dne 24.10.1994, 
Sdružení zdravotně postižených  v ĆR, se sídlem Stavbařů 213, Strakonice, níže uvedené 
žadatelce:  
- Marie Hadrabová, Volenice 32, využití prostorů za účelem provozování rekondičních          
a masérských služeb.  
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 

          
2. Veřejné provozování hudebních děl – Společenský večer pro záchranáře 
Usnesení č. 2653/2013 (99/1) 
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: Společenský večer pro záchranáře. Autorská odměna činí 
celkem 1 093,- Kč s DPH.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 

 
3. Zápis z 1. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 21. února 2013 
Usnesení č. 2654/2013 (99/3) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 21. února 2013. 
II. Nesouhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku na kurz irských tanců pro klienty Fokus Písek, o.s.  
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 3 000,- Okresnímu sdružení hasičů ČMS okresu 
Strakonice, Podsrpenská 438 na zajištění výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí 2013.  
IV. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 8 000,- DDM Strakonice, Na Ohradě 417, na zajištění 
programu Protančíme a prožijeme jarní prázdniny 2013.   
V. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 10 000,- Pěveckému sboru Gymnázia Strakonice, 
Máchova 174, na účast na 3. ročníku mezinárodního festivalu pěveckých sborů v Poreči 
v Chorvatsku, který se uskuteční 4.-7. dubna 2013.   
VI. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 4 000,- Osadnímu výboru Modlešovice na uspořádání 
akce Dětský den - 1. 6. 2013. 
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VII. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku Nadačnímu fondu Gaudeamus Cheb na uspořádání XXII. ročníku 
dějepisné soutěže pro studenty gymnázií.   
VIII. Nesouhlasí  
s prezentací města v brožuře Divadla Spejbla a Hurvínka, kterou vydává Občanské sdružení 
Junior aréna, Myslivečkova 22, Ústí nad Labem.    
IX. Souhlasí  
s prezentací města na veletrhu cestovního ruchu Jihočeský Kompas České Budějovice 
v termínu 5.-6. 4. 2013 za cenu Kč 2 800,- bez DPH.  
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 

              
4. Rozpočtová opatření č. 22-24 
Usnesení č. 2655/2013 (99/4) 
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje 
RO  č. 22  ve výši  236 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře tajemníka z položky 
telekomunikační poplatky, kde dojde v důsledku úsporných opatření a získání výhodného 
tarifu volání k úspoře oproti rozpočtu na pořízení hlasovacího a konferenčního sytému H.E.R. 
do velké zasedací síně Městského úřadu ve Strakonicích (v souladu s usnesením ZM č. 
460/ZM/2013 ze dne 27. 2. 2013). 
RO  č. 23  ve výši  2 603,10 Kč  
Dokrytí nákladů spojených s přípravnou fází volby prezidenta ČR v roce 2012 na základě 
finančního vypořádání za rok 2012. 
RO  č. 24 ve výši  16 740,92 Kč  
Dokrytí nákladů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev 
krajů v roce 2012 na základě finančního vypořádání za rok 2012. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 22 - 24  provést. 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 

 
5. MěÚSS – ubytování v AD 
A/RD         
Usnesení č. 2656/2013 (99/5) 
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana RD v období od 18.3.2013 do 30.6.2013. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 18.3.2013 do 30.6.2013.  
III. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence. 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 

 
B/ SŠ 
Usnesení č. 2657/2013 (99/11) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě slečny SŠ v období od 26.3.2013 do 30.6.2013. 
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II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 26.3.2013 do 30.6.2013.  
III. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence. 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 

   
6. Zápis ze 2. jednání komise pro sport ze dne 14. 3. 2013      
Usnesení č. 2658/2013 (99/6) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis ze 2. jednání komise pro sport ze dne 14. 3. 2013. 
II. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 3 000 Kč Basketbalovému klubu Strakonice na ceny, 
upomínkové předměty a rozhodčí při národním finále v basketbalu pro dívky ročník narození 
2001 a mladší, které se uskuteční ve Strakonicích ve dnech 3.-5. 5. 2013.  
III. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku SK Cyklo-Macner Strakonice na uspořádání 16. ročníku silničních 
cyklistických závodů Velká cena Cyklo-Macner dne 11. 5. 2013. 
IV. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku SK Cyklo-Macner Strakonice na uspořádání 22. ročníku silničních 
cyklistických závodů – horská kola Velká cena Cyklo-Macner dne 23. 6. 2013.  
V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč Martinu Chylíkovi na fotbalový turnaj starších a 
mladších přípravek ve Strakonicích dne 22. 6. 2013. 
VI. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku Fokusu Písek, o. s., pobočce Strakonice na lektorné při návštěvě 
statku s koňmi ve Volenicích dne 19. 6. 2013. 
VII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 Kč SK Judo – 1990 Strakonice na pronájem sálu při 
Velké ceně města Strakonice v judu pro kategorie mláďat, mladšího a staršího žactva 
v Sokolovně ve Strakonicích dne 8. 6. 2013.   
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 Kč Janu Schneedorferovi na rozhodčí a ceny a s 
prominutím nájemného při Memoriálu Petra Adlera pořádaného v Házenkářské hale ve 
Strakonicích ve dnech 8.-9. 6. 2013.       
IX. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč Jaroslavu Walterovi na terénní závod pionýrů 
(malé motocykly Jawa 50) na prostranství pod Hvězdou dne 6. 4. 2013.  
X. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000 Kč Sdružení hasičů ČMS okresu Strakonice na 
propagační předměty s požární tematikou a čísly 150, 112 a drobné dětské ceny při VI. 
ročníku pohárové soutěže kolektivů mladých hasičů v disciplíně Požární útok – Otavský 
plamínek konaný na prostranství pod Hvězdou dne 4. 5. 2013.  
XI. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku TJ Fezko Strakonice – oddílu kuželek na Jarní turnaj v kuželkách 
v kuželně TJ Fezko Strakonice ve dnech 10.-19. 5. 2013.  
XII. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku TJ Fezko Strakonice – oddílu kuželek na III. ročník Jarního turnaje 
neregistro-vaných hráčů v kuželně TJ Fezko Strakonice ve dnech 3.-8. 6. 2013.  
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XIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 Kč TJ Fezko Strakonice – oddílu plaveckého sportu 
na plavecké závody žactva a dorostu Zlatý fez na Plaveckém stadionu ve Strakonicích dne 
15. 6. 2013.  
XIV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč Kanoeclubu České Budějovice na náklady při 31. 
ročníku Sranda - vodáckých závodů ve Strakonicích na Podskalí ve dnech 10.-12. 5. 2013.  
XV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3 000 Kč TJ Otava Strakonice na technické zajištění závodu 
a diplomy a ceny při 24. ročníku veřejných závodů ve vodním slalomu na Podskalí ve 
Strakonicích ve dnech 22.-23. 6. 2013.  
XVI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5 000 Kč HC Strakonice, o. s., na mezinárodní turnaj 
v ledním hokeji v Ženevě ve dnech 1.-5. 4. 2013.  
XVII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 Kč TJ Dražejov na Dětský sportovní den dne 14. 6. 2013 a 
fotbalové turnaje v kategorii mladší a starší přípravky ve dnech 15. 6. a 16. 6. 2013 ve Sportovním 
areálu Na Virtě. 
XVIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 Kč TJ Sokol Strakonice na účast cvičenců na 
Podřipském sletu v Roudnici nad Labem ve dnech 25.-26. 5. 2013.  
IX. Upravuje  
usnesení číslo 2105/2012 ze dne 10. 10. 2012. 
X. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč HC Strakonice, o. s., na uspořádání III. ročníku 
Vánočních krasobruslařských závodů na Zimním stadionu Strakonice dne 28. 12. 2012.    
XIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč HC Strakonice, o. s., na uspořádání III. ročníku 
maškarního karnevalu na bruslích na Zimním stadionu Strakonice dne 26. 12. 2012. 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 

 
Odešel Ing. Joza 
   
7. Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a 
montáž: „6 ks tabulí s interaktivním projektorem a obslužným softwarem“ 
Usnesení č. 2659/2013 (99/7) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku           
a montáž 6 ks tabulí s interaktivním projektorem a obslužným softwarem v předpokládané 
ceně 520 tis. Kč včetně DPH  za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto 
dodavatelům: 
AV MEDIA a.s., Praha – Hostivař, Pražská 1335/63, 102 00, IČ: 48108375 
BOXED s.r.o., Praha – Dejvice, Velflíkova 1428/4, 160 00, IČ: 27243842 
NTS Computer, a.s., Strakonice, Bezděkovská 30, 386 01, IČ: 25180746 
Af Office, s.r.o., Praha – Bubeneč, Charlese de Gaulla 629/5, 160 00, IČ: 26768771 
AutoCont CZ a.s., Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, Moravská Ostrava, Hornopolní 
3322/34, 702 00, IČ: 47676795. 
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II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách Základní školy Strakonice, Dukelská 166 
v souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na 
dodávku a montáž „6 ks tabulí s interaktivním projektorem a obslužným softwarem.“ 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. PhDr. Ivana Říhová  
2. Ing. Miroslav Ině 
3. Mgr. Václav Vlček 
4. Mgr. Rudolf Prušák 
5. Mgr. Zdeněk Gracík 
6. Jaroslava Václavíková 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Ing. Pavel Pavel 
2. Ing. Rudolf Ulč 
3. Mgr. Zdeněk Kadlec 
4. Mgr. Tomáš Novotný 
5. Hana Kuchtová 
6. Mgr. Renáta Dolanská 
IV. Ukládá 
řediteli Základní školy Strakonice, Dukelská 166 zajistit plnění veškerých úkonů při zadání 
této zakázky. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

  
8. Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a 
montáž:6 ks PC s operačním systémem a kancelářským softwarem 
Usnesení č. 2660/2013 (99/8) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku           
a montáž 6 ks PC s operačním systémem a kancelářským softwarem v předpokládané ceně 87 
tis. Kč včetně DPH  za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
AV MEDIA a.s., Praha – Hostivař, Pražská 1335/63, 102 00, IČ: 48108375 
BOXED s.r.o., Praha – Dejvice, Velflíkova 1428/4, 160 00, IČ: 27243842 
NTS Computer, a.s., Strakonice, Bezděkovská 30, 386 01, IČ: 25180746 
Af Office, s.r.o., Praha – Bubeneč, Charlese de Gaulla 629/5, 160 00, IČ: 26768771 
AutoCont CZ a.s., Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, Moravská Ostrava, Hornopolní 
3322/34, 702 00, IČ: 47676795. 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách Základní školy Strakonice, Dukelská 166 
v souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na 
dodávku a montáž „6 ks PC s operačním systémem a kancelářským softwarem.“ 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. PhDr. Ivana Říhová  
2. Ing. Miroslav Ině 
3. Mgr. Václav Vlček 
4. Mgr. Rudolf Prušák 
5. Mgr. Zdeněk Gracík 
6. Jaroslava Václavíková 



 11

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Ing. Pavel Pavel 
2. Ing. Rudolf Ulč 
3. Mgr. Zdeněk Kadlec 
4. Mgr. Tomáš Novotný 
5. Hana Kuchtová 
6. Mgr. Renáta Dolanská 
IV. Ukládá 
řediteli Základní školy Strakonice, Dukelská 166 zajistit plnění veškerých úkonů při zadání 
této zakázky. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

       
9. Finanční příspěvek – TJ ČZ Strakonice, oddíl orientačního běhu     
Usnesení č. 2661/2013 (99/9) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč TJ ČZ Strakonice – oddílu orientačního 
běhu na uspořádání oblastního mistrovství v orientačním běhu Jihočeského kraje v lesích 
v katastru Zálesí dne 7. 4. 2013.  
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
10. TS- Revokace usnesení č. 2431/2013  - vyklizení bytu č.A 26,  
Usnesení č. 2662/2013 (99/10) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
revokovat své usnesení č. 2431/2013, a netrvat  na vyklizení bytu č. A26, Strakonice, 
nájemce pan Jaroslav Kolečko. 
II. Ukládá 
TS Strakonice s.r.o. ve spolupráci s majetkovým odborem MÚ uzavřít smlouvu o nájmu bytu 
č. A 26, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie v 1.patře domu s panem Kolečkem 
Jaroslavem, 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. Součástí NS bude ustanovení, že NS nebude prodloužena 
v případě, že nájemce nebude dle dohodnutých podmínek splácet dlužné nájemné, které ke 
dni 28.2.2013 činí 47.772,- Kč. Na úhradu dluhu za dlužné nájemné bude od dubna 2013 
placeno každý měsíc minimálně 1.500,- Kč na č.ú. 111 471 921/0300, v.s. 80562604 (nebo 
na pokladně TS Strakonice, s.r.o.). Smlouva nebude prodloužena pokud nebude uhrazena 
jakákoliv jednotlivá dílčí splátka.  
Součástí smlouvy o nájmu bytu bude dále ustanovení, že nájemce je povinen uhradit za 
bezesmluvní užívání bytu částku ve výši měsíčního nájemného 2.021,- a záloh spojených 
s užíváním bytu a to od 01.03.2013 do 31.03.2013. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
11. IPRM – zápis z 21. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice      
Usnesení č. 2663/2013 (99/12) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí  
Zápis z 21. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice ze dne 27. března 2013  
II. Schvaluje 
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Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM Strakonice za rok 2012 
III. Jmenuje 
Externí hodnotitele pro hodnocení projektových žádostí předkládaných městem Strakonice 
v rámci Výzvy č. 5 k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci IPRM Strakonice pro 
aktivitu 5.2b) – Regenerace bytových domů (jmenný seznam je v písemné podobě uložen na 
odboru rozvoje MěÚ Strakonice – u manažera IPRM Strakonice) 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
12. Záštita starosty a užití znaku města – SZDP ČR (Matka roku 2012 Otec roku 2012)  
Usnesení č. 2664/2013 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s udělením Záštity starosty města nad 3. ročníkem udělení ocenění Matka roku 2011 nebo 
Otec roku 2011 a užitím znaku města Strakonice v této souvislosti (9.5.2013 v 15:30 ve 
školní jídelně Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy 
řemesel a služeb Strakonice). 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
13. ČR – ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, Nové Město  -  uzavření 
nájemní  smlouvy  na pozemky p.č. st. 56/2 a p.č. 601/3, vše  v k.ú. Pracejovice 
Usnesení č. 2665/2013 (99/2b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy s ČR - ÚZSVM,  Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha,  
týkající se nájmu  pozemků 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, na dobu určitou 1 rok,  a to od 1.4.2013 do 
31.3.2014,  kdy celková výše nájmu je stanovena na 8.752,-Kč.   
II. Souhlasí 
s úhradou  nájemného za bezesmluvní užívání  podílu 98/100 výše uvedených pozemků 
v době od 1.4.2011 do 31. 3.2013 ve výši  17.145,-Kč.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem nájemní smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
14. Manželé Jiří a Monika Selnerovi, nabídka pozemku p.č.  44/57   o výměře 133 m2 a 
podílu 1/15 k pozemku p.č. 44/61 o výměře 165 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, dle 
předkupního práva § 101 zákona č. 183/2006 Sb. 
Usnesení č. 2666/2013 (99/2b) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit se vzdáním se  předkupního  práva  k    pozemku   p.č.  44/57 o výměře 133 m

2
 a  

k podílu 1/15 na pozemku p.č. 44/61 o výměře 165 m
2
 , vše  v   k.ú.   Nové Strakonice,  

zřízeného  podle  § 101 zákona  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v  
platném znění. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                               Ing. Pavel Pavel 
           starosta                místostarosta 


