
 1

   - 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  101. jednání Rady města Strakonice 

konaného 17. dubna  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 
Ing. Tůma – tajemník 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka 

  Mgr. Malotová – PR 
 
Program:  
 

        
1. Změna Pravidel pronajímání bytů pro seniory a osoby se zdravotním omezením v DPS  
   v majetku města  

       Usnesení č. 2696/2013 
2. Finanční příspěvek – úprava usnesení TJ ČZ Strakonice, oddíl orientačního běhu     

       Usnesení č. 2697/2013 
3. MěÚSS – prodloužení ubytování v AD 

       Usnesení č. 2698/2013 
4. Zadání změny ÚP Strakonice v k.ú. Hajská (lokalita v jihozápadní části osady Hajská) 

       Usnesení č. 2699/2013 
5. Zadání změny ÚP Strakonice v k.ú. Nové Strakonice (lokalita zahrádkářské kolonie u  
    Blatského   rybníku) 

      Usnesení č. 2700/2013 
6. Zápis z 2. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 2. dubna 2013 

       Usnesení č. 2701/2013 
7. Rozpočtová  opatření č.  25  –  29 

       Usnesení č. 2702/2013 
8. HC Strakonice, o. s. – udělení výjimky ze zásad, úprava usnesení 

       Usnesení č. 2703/2013 
9. Povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 

       Usnesení č. 2704/2013 
10. Zpravodaj města Strakonice – dodatek č. 9 - navýšení počtu výtisků    
                                  Usnesení č. 2705/2013 
11. Prohlášení o partnerství mezi městem Strakonice a OS Cestou vůle na projektu: Podpora 
vzdělávacího programu pro rozvoj  profesních kompetencí  v rámci dalšího vzdělávání  

       Usnesení č. 2706/2013 
12. Delegování zástupce města členem Kolegia cestovního ruchu Jihočeského kraje  
                                   Usnesení č. 2707/2013 
13. Výjimka z části Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice  
    pro účely zajišťování realizace části práv a povinností spojených s výkonem pěstounské  
    péče                Usnesení č. 2708/2013 
14. Majetkové záležitosti 
                       Usnesení č. 2709/2013 – 2726/2013 
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101. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:45 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 
1. Změna Pravidel pronajímání bytů pro seniory a osoby se zdravotním omezením 
v DPS v majetku města  
Usnesení č. 2696/2013 (101/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
se změnou článku I. odstavec 1. Pravidel pronajímání bytů pro seniory a osoby se zdravotním 
omezením v domech s pečovatelskou službou v majetku města Strakonice takto: 

I. Úvodní ustanovení 
1. Byty v DPS se pro účely těchto pravidel rozumí byty v domech zvláštního určení dle § 
685, odst. 4  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, které jsou určeny pro 
bydlení seniorů a zdravotně postižených dospělých občanů. 
II. Ukládá  
sociálnímu odboru provést schválené usnesení. 
 
2. Finanční příspěvek – úprava usnesení TJ ČZ Strakonice, oddíl orientačního běhu     
Usnesení č. 2697/2013 (101/2) 
Rada města po projednání  
I. Upravuje 
usnesení číslo 2661/2013 ze dne 27. 3. 2013  
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 5. 5. 2013.  
 
3. MěÚSS – prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 2698/2013 (101/4) 
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Jana Farkaše,  paní Žanety Ferencové, 
pana Zdeňka Siváka, paní Jany Tyburcové, paní Jany Zábranské na dobu určitou od 
1.5.2013 do 30.6.2013. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence  na 
dobu určitou  od 1.5.2013 do 30.6.2013. 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence.  
 
4. Zadání změny ÚP Strakonice v k.ú. Hajská (lokalita v jihozápadní části osady 
Hajská)  
Usnesení č. 2699/2013 (101/5) 
Rada města po projednání  
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I. Doporučuje ZM  
schválit dle § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, zadání změny územního plánu Strakonice v k.ú. Hajská (lokalita 
v jihozápadní části osady Hajská). 
II.  Doporučuje ZM 
uložit odboru rozvoje zajistit projednání návrhu změny územního plánu Strakonice v k.ú. 
Hajská (lokalita v jihozápadní části osady Hajská). 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit zadání změny územního plánu Strakonice v k.ú. Hajská (lokalita 
v jihozápadní části osady Hajská) na projednání Zastupitelstvu města Strakonice. 
 
5. Zadání změny ÚPStrakonice v k.ú. Nové Strakonice (lokalita zahrádkářské kolonie u 
Blatského rybníku) 
Usnesení č. 2700/2013 (101/6) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
schválit dle § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, zadání změny územního plánu Strakonice v k.ú. Nové Strakonice 
(lokalita zahrádkářské kolonie u Blatského rybníku). 
II.  Doporučuje ZM  
uložit odboru rozvoje zajistit projednání návrhu změny územního plánu Strakonice v k.ú. 
Nové Strakonice (lokalita zahrádkářské kolonie u Blatského rybníku). 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit návrh zadání změny územního plánu Strakonice v k.ú. Nové 
Strakonice (lokalita zahrádkářské kolonie u Blatského rybníku)na projednání Zastupitelstvu 
města Strakonice. 
 
6. Zápis z 2. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 2. dubna 2013 
Usnesení č. 2701/2013 (101/7) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 2. dubna 2013. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvků na činnost v oblasti kultury v roce 2013 následujícím žadatelům 
v uvedené výši:  
Skupina historického šermu Vendetta, Strakonice   8 000,- 
Skupina historického šermu  Markýz ze Strakonic   8 000,- 
Divadelní soubor Čelakovský Strakonice, o.s.   30 000,- 
Loutková scéna Radost, o.s.      15 000,- 
Mladá dudácká muzika, o.s.      7 000,- 
Pauza Strakonice, country skupina     5 000,-  
Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice, o.s.    20 000,- 
Dětský folklorní soubor Prácheňáček Strakonice   25 000,- 
Dechová kapela Nektarka      10 000,-   
Taneční skupina Rozálie Strakonice, o.s.    10 000,- 
RM dance studio, Radka Nováková, Strakonice   10 000,- 
Jednota K. H. Borovského      3 000,- 
Jiloro, o.s.        5 000,- 
Strakoband, o.s.       3 326,-  
Folková skupina Šafrán, Strakonice     5 000,-  
BAGS, pop/rocková kapela Strakonice    5 000,-  
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III. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 2 500,- Klubu Mana, Apoštolská církev, Lidická 154, 
Strakonice, na uspořádání akce Národní týden manželství v termínu 11.-17.2. 2013.  
IV. Souhlasí   
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 2 000,- Osadnímu výboru Hajská na uspořádání akce 
Dětský den – 25. 5. 2013.  
V. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku a členstvím města v občanském sdružení Asociace nositelů 
legionářských tradic, Banskobystrická 11, Praha 6.   
VI. Nesouhlasí 
se zpracováním televizního dokumentu v rámci  projektu Perly českých měst  za cenu  
Kč 260 000,- bez DPH.   
VII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku Jiřímu Fröhlichovi, Písek ve výši Kč 15 000,- na vydání regionální 
publikace o staré řece Otavě mezi Strakonicemi a Pískem.  
 
7. Rozpočtová  opatření č.  25  –  29 
Usnesení č. 2702/2013 (101/9) 
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje 
RO  č. 25      Změna rozpisu rozpočtu  
Tímto rozpočtovým opatřením nedochází ke změně částky ani účelu poskytnutých 
prostředků, dochází pouze k přesunům v rámci daného odboru 
 
odbor ú čel org. paragraf  položka  částka 
            

ŠCR sport - příspěvky (přesun na přísp. organizaci) 214 3429 5229 -4 080 

  ZŠ F.L.Čelakovského - příspěvek na turnaj ve florbalu 1320 3113 5331 4 080 
            

Rozvoj žádosti o dotace - poradenská a konzul. činnost 296 3639 5169 -57 000 

  (změna z neinvestiční  položky na položku investiční) 296 3639 6121 57 000 
            

Majetkový vodohospodářský fond - kanalizace 727 2321 5171 -214 000 

  (změna z neinvestiční  položky na položku investiční) 727 2321 6121 214 000 
            

  opravy a údržba budov ZŠ 777 3113 5171 -92 000 

  (změna z neinvestiční  položky na položku investiční) 777 3113 6121 92 000 
RO  č. 26  ve výši  1 359 000,- Kč  
Účelová dotace JčK na „Zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihočeském kraji“ pro rok 
2013 pro Šmidingerovu knihovnu Strakonice. 
RO  č. 27  ve výši  46 500,- Kč  
Neinvestiční příspěvek JčK na podporu akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů 
ve Strakonicích. 
RO  č. 28 ve výši  343 757,89 Kč  
Finanční prostředky pro ZŠ Povážskou, Strakonice na realizaci  grantového projektu OP VK 
„Moderně a interaktivně ve výuce“. 
RO  č. 29 ve výši  72 620,- Kč  
Zvýšení rozpočtu kanceláře tajemníka na opravu havarovaného služebního vozu Hyundai 
Accent 4C4 0099. Rozpočtové opatření bude kryto přijatým pojistným plněním (na účet 
města tato částka připsána dne 8.3. 2013). 
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II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 25 - 29  provést. 
 
8. HC Strakonice, o. s. – udělení výjimky ze zásad, úprava usnesení 
Usnesení č. 2703/2013 (101/10) 
Rada města po projednání  
I. Upravuje 
usnesení číslo 2537/2013 ze dne 20. 2. 2013. 
I. Souhlasí  
s udělením výjimky ze Zásad pro poskytování finančních příspěvků (neinvestičních 
transferů) města Strakonice určených pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity 
pro rok 2011 a následující roky HC Strakonice, o. s., v souvislosti s poskytnutím záloh 
v měsících únor 2013 a duben 2013 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice 
pro kategorie žactva, dorostu a juniorů na I. a II. čtvrtletí 2013 s tím, že bude výpisem 
z banky doložena úhrada nezaplacené faktury za nájemné za listopad 2012 nejpozději do 15. 
7. 2013. Pokud nedojde k úhradě ve stanovené lhůtě, je HC Strakonice, o. s., povinen vrátit 
zpět na účet města Strakonice poskytnuté zálohy nejpozději do 31. 7. 2013.    
II. Souhlasí  
s udělením výjimky ze Zásad pro poskytování finančních příspěvků (neinvestičních 
transferů) města Strakonice určených pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity 
pro rok 2011 a následující roky HC Strakonice, o. s., v souvislosti s vyplacením příspěvků na 
nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro kategorie dospělých za 
období I. a II. čtvrtletí 2013 v červnu 2013 za podmínky, že bude výpisem z banky doložena 
úhrada nezaplacené faktury za nájemné za listopad 2012 nejpozději do 15. 7. 2013. Pokud 
nedojde k úhradě ve stanoveného lhůtě, zaniká nárok HC Strakonice, o. s.,   na příspěvek na 
zmiňovaná období.  
 
9. Povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 
Usnesení č. 2704/2013 (101/11) 
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 

26. 4. a 30.4. 2013 – koncert a diskotéka – kemp Podskalí – pořádá Michal Polata,  
386 01 Strakonice - od 22:00 do 24:00. 

 
10. Zpravodaj města Strakonice – dodatek č. 9 - navýšení počtu výtisků    
Usnesení č. 2705/2013 (101/12) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 9 ke smlouvě o zhotovení movité věci č. 01-009 – grafická úprava, 
sazba a tisk Zpravodaje města Strakonice ze dne 31. ledna 2001 mezi městem Strakonice  
a Irenou Kadečkovou, jehož předmětem je zvýšení počtu výtisků o 250 kusů, tj. na 10 650 
kusů. Bude kryto z rozpočtu Zpravodaje města Strakonice (organizace 210). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku v předloženém znění. 
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11. Prohlášení o partnerství mezi městem Strakonice a OS Cestou vůle na projektu: 
Podpora vzdělávacího programu pro rozvoj  profesních kompetencí  v rámci dalšího 
vzdělávání  
Usnesení č. 2706/2013 (101/13) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s partnerstvím města Strakonice na projektu Podpora vzdělávacího programu pro rozvoj 
profesních kompetencí v rámci dalšího vzdělávání, který předkládá OS Cestou vůle, 
Svatopluka Čecha 813, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o partnerství města Strakonice na projektu, který předkládá 
OS Cestou vůle, Svatopluka Čecha 813, Strakonice. 
  
12. Delegování zástupce města členem Kolegia cestovního ruchu Jihočeského kraje  
Usnesení č. 2707/2013 (101/14) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s delegováním PhDr. Ivany Říhové členem Kolegia cestovního ruchu Jihočeského kraje.  
           
13. Výjimka z části Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města 
Strakonice pro účely  zajišťování realizace části práv a povinností spojených s výkonem 
pěstounské péče 
Usnesení č. 2708/2013 (101/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
pro rok 2013 s výjimkou z části Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách 
města Strakonice týkající se článku 4. části B a C pro účely zajišťování realizace části práv a 
povinností spojených s výkonem pěstounské péče v gesci sociálního odboru,tj. zajištění 
zvýšení znalostí a dovedností pěstounů v oblasti výchovy a péče o dítě takto: 
Výzva bude zasílána třem dodavatelům. Vyhodnocení nabídek zajistí 3členná komise a 
smlouvu podepíše tajemníkem pověřená vedoucí sociálního odboru. 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru postupovat v intencích zákona. 
 
14. Majetkové záležitosti 
Projednávání výše uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1) Smlouva o zřízení věcného břemene na akci: „VPS Strakonice, parkoviště ul. 
Spojařů“ 
Žadatel: Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3. 
Zastoupena : Dušan Kubeš, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 2709/2013 (101/8) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy  o zřízení věcného břemene na akci: „VPS Strakonice, parkoviště ul. 
Spojařů“ na pozemcích v majetku města Strakonice parc. č. dle KN 239/16 a 239/19 v k.ú. 
Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné  smlouvy. 
 
2) Žádost pana Petra Šimona, Strakonice o ukončení nájemní smlouvy  
Usnesení č. 2710/2013 (101/8) 
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy č. 09-421 uzavřené dne 7.9.2009 mezi městem Strakonice      
a panem Petrem Šimonem, Strakonice na pronájem garážového stání č. 9 v objektu 
Leknínová 1392 ve Strakonicích, dohodou a sice ke dni 30.4.2013. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody. 
III. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem garážového stání č. 9 v objektu Leknínová 1392 ve 
Strakonicích.  
 
3) Pronájem nebytových prostorů v objektu č.p. 49 na Velkém náměstí ve Strakonicích 
Usnesení č. 2711/2013 (101/8) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů v přízemí objektu č.p. 49 na 
Velkém náměstí ve Strakonicích o výměře 22 m2 s jedním ze žadatelů v následujícím pořadí, 
dle navrhované výše nájemného, za níže uvedených podmínek: 
1. místo: paní  Jana Braťková, Strakonice, pronájem prostorů  za účelem prodeje šperků a 
módních doplňků (stříbro, ocel, drahé kameny, kabelky, peněženky, opasky, šátky, zlato a 
hodinky na objednávku za smluvní ceny),  laserového čistění šperků, nájemné ve výši 
66.000,- Kč/rok, v případě, že bude nájemce plátcem DPH, bude nájemné navýšeno o DPH. 
Nájemce zajistí provedení stavebních úprav ve výši asi 60.000,- Kč (nová výloha a vstupní 
dveře, dlaždicová podlaha, sádrokartonová stěna + šoupací dveře, drobné zednické, 
elektrikářské a malířské práce),  s tím, že o odečtení proinvestovaných nákladů bude 
provedeno samostatné jednání a jejich provedení  bude nájemce konzultovat s investičním 
technikem města. 
2. místo: paní Alena Pelnářová, Strakonice, pronájem prostorů za účelem prodeje květin a 
dárkových předmětů, nájemné ve výši 45.600,- Kč/rok, v případě, že bude nájemce plátcem 
DPH, bude nájemné navýšeno o DPH.  
Nájemce zajistí na vlastní  náklady provedení stavebních úprav – nová  podlahu z dlažby       
a oprava omítek v pronajatém prostoru, s tím, že o odečtení proinvestovaných nákladů bude 
provedeno samostatné jednání a jejich provedení  bude nájemce konzultovat s investičním 
technikem města. 
3. místo: MH PRINT CZ s.r.o., Dr. Bureše 3/1186, České Budějovice,  pronájem prostorů za 
účelem prodeje spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírky, náplní do tiskáren a kopírek, 
prodeje další výpočetní techniky a doplňků, baterií apod., nájemné ve výši 28.000,- Kč/rok, 
v případě, že bude nájemce plátcem DPH, bude nájemné navýšeno o DPH.  
Nájemní smlouva s jedním ze žadatelů (dle pořadí) bude uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemce bude hradit na své náklady služby spojené s nájmem. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
4) Petra Kunová, Strakonice I – žádost o povolení stavebních úprav 
Usnesení č. 2712/2013 (101/8) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
se stavebními úpravami v domě č.p. 364  ul. Havlíčkova v bytě č. 002, které spočívají ve 
zhotovení sádrokartonové příčky, kterou bude rozdělena místnost na dětský pokoj a ložnici, 
kde každý pokoj bude mít svoje okno. Stavební úpravy budou provedeny na náklady 
nájemce, paní Petry Kunové. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. V případě 
opuštění bytu nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční kompenzaci. Nedohodnou-li se 
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smluvní strany jinak, bude byt uveden paní Petrou Kunovou do původního stavu. 
 
5) Marek Brabec, Strakonice – odvolání proti usnesení RM č. 2581/2013 ze dne 6.3.2013 
Usnesení č. 2713/2013 (101/8) 
Rada města po projednání  
I. Trvá 
na usnesení RM č. 2581/2013 ze dne 6.3.2013. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru opakovaně nabídnout p. Brabcovi náhradní byt a předložit Radě města 
jeho písemnou odpověď na nabídku města. 
 
6) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. 008 v domě č.p. 205, Stavbařů, Strakonice II 
Usnesení č. 2714/2013 (101/8) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. 008 v domě č. p. 205 ul. Stavbařů o velikosti 1+1 a 
výměře 56,20 m2 s paní Janou Pavlíkovou, Strakonice, přičemž smlouva o nájmu bytu bude 
uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o další 1 rok formou dodatku 
k NS při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou 
jednotku je stanoveno ve výši 2.891,-Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
V případě odmítnutí bytové jednotky souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s Ludmilou 
Krulišovou, Zlešice, přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku 
s možností prodloužení vždy o další 1 rok formou dodatku k NS při plnění podmínek 
vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 
2.891,-Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
 
7) Uvolněná bezbariérová b.j. 3+0, č.b. 006 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice  
Usnesení č. 2715/2013 (101/8) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 2011-051 na b.j. č. 008 v domě č.p. 
800 ul. Husova s paní Ivanou Brožovou a dále s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 
3+0 (88,10 m2), č.b. 006, v domě č.p. 1392 ul. Leknínová, Strakonice I, s touto žadatelkou, 
přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu 2 let s možností prodloužení vždy o 
další 2 roky formou dodatku k NS při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a 
v souladu s ustanovením § 4 písm. h) nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném znění). 
Nájemní smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat podmínky 
nařízení vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). Měsíční nájemné pro 
tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 5.117,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
8) Uvolněná b.j.  3+1, č.b. 001 v domě č.p. 57, U Sv. Markéty, Strakonice I 
Usnesení č. 2716/2013 (101/8) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 2010-359 na b.j. č. 001 v domě č.p. 
205, ul. Stavbařů s paní Annou Kozákovou a dále s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o 
velikosti 3+1 a výměře 111,90 m2 č.b. 001 v domě č. p. 57 ul. U Sv. Markéty s touto 
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žadatelkou, 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 5.857,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
9) Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270 
Usnesení č. 2717/2013 (101/8) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby „Stavební úpravy – Strakonice, Velké 
náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270“ v otevřeném řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění.   
II. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je výše nabídkové ceny. 
III. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby „Stavební 
úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270“ 

III. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
1. člen Mgr. Ing. Pavel Vondrys 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Jaroslav Houska 
4. člen Ing. Oldřich Švehla 
5. člen Ing. Jan Tůma 
6. člen Ing. Ludvík Němejc  
7. člen zástupce Jihočeské hospodářské komory 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník Ing. Jan Blahout 
4. náhradník p. Michal Bezpalec 
5. náhradník Ing. Bc. Stanislav Štěpánek 
6. náhradník p. Václav Šrámek 
7. náhradník zástupce Jihočeské hospodářské komory 
hlas poradní: Mgr. Miroslava Nejdlová 
IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné 
zakázky.  
 
1) Zjednodušené podlimitní řízení dle zák. 137/2006 Sb. na akci:  „Zateplení a výměna 
oken školní jídelny ZŠ Čelakovského, č.p.555, Strakonice“ 
Usnesení č. 2718/2013 (101/8a) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky dle zák. 137/2006 Sb. na realizaci  akce „Stavební úpravy 
školní jídelny ZŠ Čelakovského, č.p.555 Strakonice“ těmto dodavatelům: 
1. H a T  s.r.o., Komenského 373 , Strakonice  
2. PROTOM Strakonice, s.r.o., Strakonice I, Písecká 290 
3. SALVETE spol. s r.o., Strakonice, Písecká 506 
4. PRIMA  a.s., Strakonice, Raisova  1004   
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5. VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140 
6. IZOLTECHNIK CZECH s.r.o., Jana Milíče 679, 370 01 České Budějovice 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na  realizaci stavby „Stavební úpravy 
školní jídelny ZŠ Čelakovského, č.p.555 Strakonice“ . 
III. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen  PhDr. Ivana  Říhová 
2. člen  Mgr. Jaroslava Kolesová (ředitelka ZŠ) 
3. člen  Ing. Jana Narovcová 
4. člen  p. Jaroslav Houska, 
5. člen  Ing. Oldřich Švehla 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník  Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník  Mgr. Jitka  Caisová 
3. náhradník  Ing. Miloš Haiser 
4. náhradník  Ing. Lukáš Srb 
5. náhradník  p. Michal Bezpalec 
zapisovatel : Ing. Libor Kulíř  - LIMEX CB a.s. 
V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 

2) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - pronájem pozemků v souvislosti 
s realizací stavby „Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice“  
Usnesení č. 2719/2013 (101/8a) 
Rada města po projednání  
I. Revokuje  
část usnesení RM č. 2564/2013, bod II.a bod III.  ze dne 6.3.2013. 
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 
železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 
1003/7, IČ: 70994234, na dobu určitou po dobu trvání stavby „Rekonstrukce staničních kolejí 
a výhybek v žst. Strakonice“ za nájemné ve výši 2,-Kč/m2/den. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 
3) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – smlouva o právu k provedení 
stavby „Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice“  
Usnesení č. 2720/2013 (101/8a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby „Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek 
v žst. Strakonice“se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, 
Nové Město, Dlážděná 1003/7 , PSČ 110 00, IČ: 70994234, jejímž předmětem je souhlas 
města Strakonice s umístěním a provedením stavby ,,Rekonstrukce staničních kolejí a 
výhybek“  na pozemcích v majetku města Strakonice, a to: 
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pozemek 
- p.č. 1066/6 v k.ú. Strakonice  

o zábor pozemku o výměře cca 2000 m2  za účelem výstavby podchodu, 
přeložky inženýrských sítí, přičemž před zahájením výstavby musí 
stavebník požádat o příslušné rozhodnutí  o zvláštním užívání komunikace 

- p.č. 1066/112 v k.ú. Strakonice  
o zábor pozemku o výměře cca 1000 m2 za účelem možnosti vstupu 

pracovníků výstavby, přičemž vstupem nesmí být poškozena zeleň na 
předmětné části pozemku 

- p.č. 1103/1 v k.ú. Strakonice  
o zábor celého pozemku o výměře 238 m2  za účelem zřízení pracovní 

plochy 
- p.č. 1103/2 v k.ú. Strakonice  

o zábor celého pozemku o výměře 92 m2  za účelem zřízení pracovní plochy  
- p.č. 1103/3 v k.ú. Strakonice  

o zábor celého pozemku o výměře 597 m2  za účelem zřízení pracovní 
plochy 

- p.č. 598/4 v k.ú. Nové Strakonice  
o zábor pozemku o výměře cca 400 m2  za účelem rekonstrukce přejezdu a 

přeložky kabeláže, přičemž před zahájením výstavby musí stavebník požádat o příslušné 
rozhodnutí  o zvláštním užívání komunikace. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Martin Zoubek, Strakonice, Zdeňka Votavová, Strakonice - Dodatek ke Smlouvě o 
uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej bytové jednotky 
Usnesení č. 2721/2013 (101/8a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej bytové 
jednotky č. 008 v domě č.p. 401 ul. Nádražní, Strakonice, s panem Martinem Zoubkem, 
Strakonice a paní Zdeňkou Votavovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude 
posunutí termínu úhrady kupní ceny, a to po uzavření kupní smlouvy na předmětnou bytovou 
jednotku. Následná kupní smlouva bude uzavřena s účinností ke dni úplného uhrazení kupní 
ceny.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
5) Pan Václav Chmiel, Štěkeň 387 51 – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
Usnesení č. 2722/2013 (101/8a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy číslo 2012 – 378 uzavřené mezi městem Strakonice a panem 
Václavem Chmielem, Štěkeň 387 51 dohodou , k 30.4.2013, za předpokladu uhrazení všech 
finančních závazků vůči městu Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětného dohody o ukončení nájemní smlouvy.  
 
6) Společnost MANHO CZ s.r.o., Písecká 35, Vodňany, zastoupená panem  Vasylem 
Manzyukem 
- revokace usnesení 
- žádost o pronájem části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
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Usnesení č. 2723/2013 (101/8a) 
Rada města po projednání  
I.Souhlasí 
s revokací usnesení  RM číslo 2577/2013 ze dne 6. března 2013, týkající se vyhlášení záměru 
na pronájem části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice. 
II. Souhlasí 
s revokaci usnesení  RM číslo 2676/2013  ze dne 10. dubna 2013, týkající se pronájmu části 
pozemku p.č.st.308 v k.ú. Strakonice. 
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. st. 308, o výměře cca 20 m2, v k.ú. 
Strakonice, za účelem umístění vlastního prodejního stánku a dále za účelem prodeje ovoce, 
zeleniny, květin a sezónního zboží,  za cenu minimálně 3.000,- Kč/měsíc + DPH.  
 
7) Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí v souvislosti se stavbou nákupního 
střediska obchodu a služeb (TESCO)  
Žadatel: E. Fišerová, POMI s.r.o. A. Barcala 25, 370 05 České Budějovice 
Usnesení č. 2724/2013 (101/8a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
v souvislosti s realizací stavby nákupního střediska obchodu a služeb (Tesco) s uložením 
inženýrských  sítí  v trase  budoucího  cyklochodníku  podél  komunikace  I/22 – Katovická. 
 
8) Žádost o povolení užití znaku města Strakonice na webových stránkách žadatele 
společnosti VYDIS a.s., 5. května 16, 252 41 Dolní Břežany  
Usnesení č. 2725/2013 (101/8a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s bezplatným umístěním znaku města Strakonice jakožto referenčního zákazníka na 
webových stránkách společnosti VYDIS a.s., 5. května 16, 252 41 Dolní Břežany, a to 
http://www.vydis.cz a http://www.vydisgroup.cz  
 
9) Technické služby Strakonice s.r.o. - žádost o souhlas s umístěním znaku města 
Strakonice na kanalizačních poklopech 
Usnesení č. 2726/2013 (101/8a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s umisťováním znaku města Strakonice na kanalizačních poklopech osazovaných na 
kanalizaci v majetku města Strakonice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel        PhDr. Ivana Říhová 
   místostarosta              místostarostka 


