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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  103. jednání Rady města Strakonice 

konaného 15. května  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. Návrh na pořízení změny ÚP Strakonice v k.ú. Střela (lokalita v záp. části N. Dražejova) 

       Usnesení č. 2751/2013   
2. Navýšení kapacity školní družiny při ZŠ Strakonice, ul. J. z Poděbrad 882 
                 Usnesení č. 2752/2013   
3. Zápis z rady seniorů města 
                      Usnesení č. 2753/2013   
4. Zakoupení multifunkčního zařízení  Konica Minolta Bizhub C284 pro majetkový odbor  

       Usnesení č. 2754/2013     
5. Smlouva o zajištění pracovnělékařských služeb 

       Usnesení č. 2755/2013    
6. Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a 
montáž    konvektomatu do školní jídelny 

       Usnesení č. 2756/2013   
7. Povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 

       Usnesení č. 2757/2013   
8. Oprava části usnesení č. 1593/2012   

       Usnesení č. 2758/2013   
9. TS - Ceník prací a služeb společnosti 
                  Usnesení č. 2759/2013   
10. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Strakonice 

       Usnesení č. 2760/2013   
11. Schválení účetní závěrky a finančního vypořádání příspěvkových organizací za rok 2012 

       Usnesení č. 2761/2013   
12. Majetkové záležitosti 
              Usnesení č. 2762/2013 - 2775/2013 
13. Doplňovací volby do školské rady při ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice a do školské rady 
při ZŠ Povážská Strakonice 

       Usnesení č. 2776/2013   
14. Pověření výkonem opatrovnictví 
               Usnesení č. 2777/2013   
15. TS – bytové záležitosti 

          Usnesení č. 2778/2013 - 2781/2013   
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16. Zápis z 3. jednání komise pro sport ze dne 18. 4. 2013 
               Usnesení č. 2782/2013   
17. Zápis z 9. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice 
               Usnesení č. 2783/2013   
 
18. MěÚSS - prodloužení ubytování v AD 

       Usnesení č. 2784/2013   
19. Rozpočtová   opatření  č.  30  –  37 

       Usnesení č. 2785/2013   
20. Poskytnutí finančního příspěvku: A/Student, o.p.s. Strakonice 

       Usnesení č. 2786/2013   
B/ CSTA Strakonice 

       Usnesení č. 2787/2013   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
103. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:35 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 



 3

 
1. Návrh na pořízení změny ÚP Strakonice v k.ú. Střela (lokalita v záp. části N. 
Dražejova) 
Usnesení č. 2751/2013 (103/1) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
nesouhlasit  s pořízením změny Územního plánu Strakonice v k.ú. Střela (lokalita v západní 
části Nového Dražejova). 
   
2. Navýšení kapacity školní družiny při ZŠ Strakonice, ul. J. z Poděbrad 882 
Usnesení č. 2752/2013 (103/3) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
navýšení kapacity školní družiny při Základní škole Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad o 15 
žáků na celkovou kapacitu 170 žáků od 1.9.2013. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení. 
 
3. Zápis z rady seniorů města 
Usnesení č. 2753/2013 (103/4) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání rady seniorů města ze dne 17.4.2013. 
 
4. Zakoupení multifunkčního zařízení  Konica Minolta Bizhub C284 pro majetkový 
odbor  
Usnesení č. 2754/2013 (103/5) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
se zakoupením 1 ks multifunkčního zařízení  Konica Minolta Bizhub C284 pro majetkový 
odbor od firmy Saiko servis, Za Tratí 1011/12, 370 08, České Budějovice 6,  IČ 73500941, za 
celkovou cenu 96.533,80 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zakoupení 1 ks multifunkčního 
zařízení  Konica Minolta Bizhub C284 pro majetkový odbor. 
 
5. Smlouva o zajištění pracovnělékařských služeb 
Usnesení č. 2755/2013 (103/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o zajišťování závodní preventivné péče 
k 31.5.2013.  
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy  o zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance města 
Strakonice zařazené do Městského úřadu Strakonice s MUDr. Jiřím Tuháčkem od 1.6.2013. 
III. Pov ěřuje 
starostu města  podpisem  smlouvy 
   
6. Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a 
montáž konvektomatu do školní jídelny 
Usnesení č. 2756/2013 (103/8) 
Rada města po projednání  
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I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku           
a montáž konvektomatu do Školní jídelny při Základní škole F. L. Čelakovského, 
Chelčického 555 za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
 
Oldřich Řežábek, Netolická 1128/7, České Budějovice, 370 05, IČ: 63902681 
HOFMANN Strakonice s.r.o., 5. května 148, 386 01 Strakonice, IČ: 25229028 
KOVOSLUŽBA OTS a.s., Praha – Žižkov, Tovačovského 92/2, 130 00, IČ: 25103709. 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, 
Jezerní 1280 a města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu 
uchazečů k podání nabídky na dodávku a montáž  konvektomatu do školní jídelny. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. PhDr. Ivana Říhová 
2. Ing. Libuše Řeřábková 
3. Mgr. Jaroslava Kolesová 
4. Hana Chválová 
5. Jitka Šefčíková 
6. Ladislava Lebedová 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Ing. Pavel Pavel 
2. Ing. Miluše Vacková 
3. Mgr. Jitka Caisová 
4. Ing. Ivana Vacková 
5. Mgr. Jolana Opavová 
6. Mgr. Jaroslav Vávra. 
IV. Ukládá 
ředitelce Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 zajistit plnění 
veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
7. Povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 
Usnesení č. 2757/2013 (103/21) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném 
pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města 
Strakonice č. 1/2001, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku 
a) 25. května 2013 – živá hudba – Magmafest – Letní kino Strakonice, Pod Hradem 9, 
Strakonice 386 01 – pořádá Český bigbít, Jiří Toman, Katovice 387 11 –  
od 22:00 hodin do 01:00 hodin následujícího dne. 
b) od 17. května do 30. dubna 2014 – reprodukovaná hudba, živá hudba – Rybářská 
bašta U Petličků, Šumavská 144, 386 01 Strakonice – pořádá Miroslav Švec,  386 01 
Strakonice – celoročně pátky a soboty, od 22:00 hodin do 01:00 hodin následujícího dne. 
II. Nesouhlasí 
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 
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18. května 2013 – živá hudba – Koncert skupiny Krwawý Koleno – Music club Habeš, 
Vodárenská 262, 386 01 Strakonice – pořádá Petr Štěpánek, 386 01 Strakonice – od 22:00 
hodin do 02:00 hodin následujícího dne. 
 
8. Oprava části usnesení č. 1593/2012   
Usnesení č. 2758/2013 (103/22) 
Rada města po projednání  
I. Opravuje 
Část usnesení č. 1593/2012  
následovně: 
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 
koncerty kapel v termínech:  
27. dubna 2012 – živá hudba – koncert skupin E!E, Bajadéra Joy, Z ničeho nic, Patheroye 
Roye, Nástroj snahy – Podskalí – ostrov - od 22:00 do 01:00 hodin následujícího dne. 
30. dubna 2012 – živá hudba – skupina Parovod – zábavné odpoledne s večerním koncertem 
– Podskalí – ostrov - od 22:00 do 01:00 hodin následujícího dne. 
11. května 2012 – živá hudba - Krwawý koleno, Nástroj snahy – Podskalí – ostrov - od 
22:00 do 01:00 hodin následujícího dne. 
25. května 2012 – živá hudba - Kicking Apricot, Mrazák, Corsaires – Podskalí - ostrov - od 
22:00 do 01:00 hodin následujícího dne. 
1. červen 2012 – reprodukovaná hudba – Dětský den – odpoledne pro děti, večer disko 
Františka Mareše- Pro dospělé – Podskalí - ostrov - od 22:00 do 02:00 hodin následujícího 
dne. 
8. června 2012 – oslava a koncert – Podskalí - ostrov - od 22:00 do 01:00 hodin 
následujícího dne. 
15. června 2012 – živá hudba – Crazy Ducks + hosté – Podskalí - ostrov - od 22:00 do 01:00 
hodin následujícího dne. 
23. června 2012 – reprodukovaná hudba – Disko Františka Mareše – Podskalí - ostrov - od 
22:00 do 02:00 hodin následujícího dne. 
30. června 2012 – živá hudba – Podskalí - ostrov - od 22:00 do 23:00 hodin.  
5. července 2012 – reprodukovaná hudba – Disko Františka Mareše – Podskalí - ostrov - od 
22:00 do 02:00 hodin následujícího dne. 
14. července 2012 – živá hudba - Z ničeho nic, Na hovno – Podskalí - ostrov - od 22:00 do 
01:00 hodin následujícího dne. 
20. července 2012 – reprodukovaná hudba – Disko Františka Mareše – Podskalí - ostrov - od 
22:00 do 02:00 hodin následujícího dne. 
21. července 2012 – živá hudba – Hamr – Podskalí - ostrov - od 22:00 do 01:00 hodin 
následujícího dne. 
27. července 2012 – živá hudba – Koncert kapel v jednání – Podskalí - ostrov - od 22:00 do 
01:00 hodin následujícího dne. 
3. srpna 2012 – reprodukovaná hudba – Disko Františka Mareše – Podskalí - ostrov - od 
22:00 do 02:00 hodin následujícího dne. 
17. srpna 2012 – reprodukovaná hudba – Disko Františka Mareše – Podskalí - ostrov - od 
22:00 do 02:00 hodin následujícího dne. 
14. září 2012 – Good bye summer VII. – Podskalí – ostrov - od 22:00 do 01:00 hodin 
následujícího dne. 

- pořádá Michal Polata, 386 01 Strakonice (IČO 16841760) 
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dne 21. dubna 2012 – živá hudba – koncert skupiny Arakain s Lucií Bílou – Sokolovna 
Strakonice, Na Stráži 340, Strakonice 386 01, pořádá Český bigbít – Jiří Toman, Katovice 
387 11, v sobotu od 22:00 hodin do 01:00 hodin následujícího dne.  
 
9. TS  - Ceník prací a služeb společnosti 
Usnesení č. 2759/2013 (103/2) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
předložený ceník prací a služeb společnosti TSST s.r.o. 
 
10. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Strakonice 
Usnesení č. 2760/2013 (103/11) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Strakonice 
v předloženém znění. 
 
11. Schválení účetní závěrky a finančního vypořádání příspěvkových organizací za rok 
2012 
Usnesení č. 2761/2013 (103/12) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
účetní závěrku svých příspěvkových organizací za rok 2012: 
Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 
Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 
Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353 
Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 
Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 
Základní škola F.L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 
Základní škola Strakonice, Dukelská 166 
Základní škola Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 
Základní škola Povážská Strakonice, Nad Školou 560 
Městské kulturní středisko Strakonice, Mírová ul. 831 
Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Jezerní 1281 
Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení, Na Křemelce 512 
Šmidingerova knihovna Strakonice, Zámek 1 
II.  Bere na vědomí 
finanční vypořádání příspěvkových organizací zřízených městem Strakonice za rok 2012.  
III.  Schvaluje  

                  výsledek hospodaření příspěvkových organizací města a jeho rozdělení, vratky účelově 
určených prostředků a vratky nedočerpaného příspěvku na provoz dle předloženého návrhu. 
IV.  Ukládá 
finančnímu odboru informovat ředitele příspěvkových organizací o rozdělení výsledku    
hospodaření za rok 2012 a případných vratkách finančních prostředků zřizovateli.  
 
12. Majetkové záležitosti 
 
1) Zjednodušené podlimitní řízení na dodávku „Prodejní stánky a jejich zázemí“ 
Usnesení č. 2762/2013 (103/18) 
Rada města po projednání  



 7

I. Souhlasí 
s vyhodnocením zjednodušeného podlimitního řízení provedeného komisí pro otevírání 
obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele: „Prodejní stánky a jejich 
zázemí“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 
261 01 Příbram za cenu díla 4.398.515,- Kč bez DPH, termín plnění je do 16-ti týdnů od 
podpisu smlouvy o dodávce a montáži kontejnerových buněk a předání písemného pokynu 
k zahájení výroby. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dodávce a montáži kontejnerových buněk s uchazečem ZRUP 
Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram na akci „Prodejní stánky a jejich zázemí“ za cenu 
4.398.515,- Kč bez DPH.. 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dodávce a montáži kontejnerových buněk. 
  
2) Pan Václav Bláhovec, Čábuze, Vacov 384 86 – žádost o ukončení nájemní smlouvy 
dohodou 
Usnesení č. 2763/2013 (103/18) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
v souladu s usnesením RM číslo 2158/2012/bod II. ze den 31. října 2012,  s ukončením 
nájemní smlouvy číslo 2013 – 042 uzavřené mezi městem Strakonice a panem Václavem 
Bláhovcem, Čábuze, Vacov 384 86  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.  
 
3) Společnost MANHO CZ s.r.o., Písecká 35, Vodňany, zastoupená panem  Vasylem 
Manzyukem 
- žádost o pronájem části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 2764/2013 (103/18) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. st. 308, o výměře cca 20 m2, v k.ú. Strakonice, za účelem 
umístění vlastního prodejního stánku s prodejem ovoce, zeleniny, květin a sezónního zboží,  
za cenu 3.000,- Kč/měsíc + DPH společnosti MANHO CZ s.r.o., se sídlem Písecká 35, 389 
01 Vodňany, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 14-ti dnů.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
4) Uvolněná bytová jednotka č. 001/829, ul. Tržní, Strakonice I, o velikosti 2+1 a výměře 
70,50 m2 
Usnesení č. 2765/2013 (103/18) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 001 o velikosti 2+1 (70,50 m2), v domě č.p. 829, ul. Tržní,  
Strakonice I přímým prodejem do osobního vlastnictví, kdy minimální cena bytu č. 001/829, 
ul. Tržní, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 
pozemku je stanovena ve výši 700.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
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5) Pan Marek Brabec, Strakonice – informace o odmítnutí bytové jednotky 
Usnesení č. 2766/2013 (103/18) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
informaci týkající se odmítnutí bytové jednotky č. 005 v domě č.p. 58 ul. U Sv. Markéty, 
Strakonice panem Brabcem a zároveň žádost pana Brabce, která se týká přidělení b.j. č. 004 o 
velikosti 2+1 (80,90 m2) v domě č.p. 364 ul. Havlíčkova, Strakonice. 
 
6) Pronájem garážového stání v bytovém domě č.p. 1392 v ul. Leknínové ve 
Strakonicích 
Usnesení č. 2767/2013 (103/18) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání v domě č.p. 1392 v ul. 
Leknínové ve Strakonicích s níže uvedenou žadatelkou za následujících podmínek: 
- Ivana Brožová,  Strakonice, nájemné ve výši 300,-Kč/měsíčně + DPH, nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 
 
7) Žádost o povolení umístění a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  stavby podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 787/2, p.č. dle KN 787/3 a  p.č. dle KN 787/10 vše v k.ú. 
Strakonice  v souvislosti se stavbou  „VOD2C E0001d LO C STMAJ OK”.  
Žadatel: Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle 
V zastoupení: Libor Křepelka, Projektové služby, Tomkova 2099, 390 01 Tábor  
Usnesení č. 2768/2013 (103/18) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uložením podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 787/2, p.č. dle KN 787/3 a  p.č. dle KN 787/10 vše v k.ú. Strakonice  
v souvislosti se stavbou  „VOD2C E0001d LO C STMAJ OK”.  
Souhlas je podmíněn:  
1. Veškerá křížení všech zpevněných ploch chodníků a místních komunikací budou 
provedena protlaky bez narušení povrchů. 
2. Veškeré překládky optického kabelu, které budou vyvolány v souvislosti se stavbou 
„Severní dopravní půloblouk – I/22 Strakonice“ budou provedeny vlastníkem optického 
kabelu na jeho náklady. 
3.  Pokládkou optického kabelu  nedojde k porušení kořenového systému vzrostlé zeleně. 
4.  Před zahájením prací souvisejících s pokládkou optického kabelu bude trasa v celé délce 
upřesněna a odsouhlasena  majetkovým odborem MěÚ Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 787/2, p.č. dle KN 787/3 a  p.č. dle KN 787/10 vše v k.ú. Strakonice  v souvislosti se 
stavbou  „VOD2C E0001d LO C STMAJ OK” za jednorázovou náhradu za věcné břemeno 
30.000,-Kč +DPH včetně zapracování  podmínek dle bodu I. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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8) Žádost o povolení umístění a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  stavby podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 959/1, p.č. dle KN 1288/29, p.č. dle KN 789/4, p.č. dle KN 
787/3, p.č. dle KN 787/1, p.č. dle KN 787/8, p.č. dle KN 787/7 a  p.č. dle KN 787/2 vše 
v k.ú. Strakonice  v souvislosti se stavbou  „VOD2C E0001c LO C STMAJ OK”.  
Žadatel: Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle 
V zastoupení: Libor Křepelka, Projektové služby, Tomkova 2099, 390 01 Tábor  
Usnesení č. 2769/2013 (103/18) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uložením podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 959/1, p.č. dle KN 1288/29, p.č. dle KN 789/4, p.č. dle KN 787/3, p.č. 
dle KN 787/1, p.č. dle KN 787/8, p.č. dle KN 787/7 a  p.č. dle KN 787/2 vše v k.ú. 
Strakonice  v souvislosti se stavbou  „VOD2C E0001c LO C STMAJ OK ”.  
Souhlas je podmíněn:  
1. Chodník ze zámkové dlažby v Lidické ul. bude v celé délce uložení předlážděn v celé své 
šíří. 
2. Chodník z betonových dlaždic 30/30 cm na pozemku KN 959/1 bude v celé délce uložení 
předlážděn v celé své šíří. 
3. Veškerá křížení všech zpevněných ploch chodníků a místních komunikací budou 
provedena protlaky bez narušení povrchů. 
4. Trasa optického kabelu na pozemku KN 789/4 (podél MŠ Lidická) povede volným 
terénem, v případě dotčení chodníku ze zámkové dlažby bude tento v celé délce uložení 
předlážděn v celé své šíří. 
5.  Před zahájením prací souvisejících s pokládkou optického kabelu bude trasa v celé délce 
upřesněna a odsouhlasena  majetkovým odborem MěÚ Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 
p.č. dle KN 959/1, p.č. dle KN 1288/29, p.č. dle KN 789/4, p.č. dle KN 787/3, p.č. dle KN 
787/1, p.č. dle KN 787/8, p.č. dle KN 787/7 a  p.č. dle KN 787/2 vše v k.ú. Strakonice  
v souvislosti se stavbou  „VOD2C E0001c LO C STMAJ OK ” za jednorázovou náhradu za 
věcné břemeno 80.000,-Kč +DPH včetně zapracování podmínek dle bodu I. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
9) Žádost o povolení umístění a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene  stavby podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 614/4, p.č. dle KN 613/1, p.č. dle KN 589/1, p.č. dle KN 
320/1, p.č. dle KN 320/247 a  p.č. dle KN 320/358vše v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti 
se stavbou  „VOD2C E0001b LO C STPOV OK”.  
Žadatel: Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle 
V zastoupení: Libor Křepelka, Projektové služby, Tomkova 2099, 390 01 Tábor  
Usnesení č. 2770/2013 (103/18) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uložením podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 614/4, p.č. dle KN 613/1, p.č. dle KN 589/1, p.č. dle KN 320/1, p.č. 
dle KN 320/247 a  p.č. dle KN 320/358, vše v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou  
„VOD2C E0001b LO C STPOV OK”.  
Souhlas je podmíněn:  
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1. Asfaltový povrch komunikace (ul. K Hajské) na pozemku p.č. KN 613/1 bude nově 
proveden v celé délce uložení v celé šíři komunikace. 
2. Asfaltový povrch komunikací (ul. K Dvořáka, Ptákovická) na pozemcích p.č. KN 589/1 a 
p.č. KN 320/1 bude v případě podélného dotčení nově proveden v celé délce uložení v celé 
šíři komunikace. 
3. Chodník z betonových dlaždic 30/30 cm na pozemku KN 320/1 (Ptákovická) bude v celé 
délce uložení předlážděn v celé své šíří. 
4. Veškerá křížení všech zpevněných ploch chodníků, zpevněných vjezdů a místních 
komunikací budou provedena protlaky bez narušení povrchů. 
5. Trasa optického kabelu bude ve volném terénu na pozemcích KN 320/1, KN 320/247 a KN 
320/358 vedena v těsné blízkosti  pozemků p.č. KN 320/378, p.č. KN 320/374 a p.č. KN 
320/376 (chodník s povrchem z kaleného písku a dlážděná zpevněná plocha).  
6.  Před zahájením prací souvisejících s pokládkou optického kabelu bude trasa v celé délce 
upřesněna a odsouhlasena  majetkovým odborem MěÚ Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 614/4, p.č. dle KN 613/1, p.č. dle KN 589/1, p.č. dle KN 320/1, p.č. dle KN 320/247 
a  p.č. dle KN 320/358, vše v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou  „VOD2C 
E0001b LO C STPOV OK”, za jednorázovou náhradu za věcné břemeno 60.000,-Kč +DPH 
včetně zapracování  podmínek dle bodu I. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
10) Záměr na pronájem nebytových prostorů  
Usnesení č. 2771/2013 (103/18) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostorů v  objektu č.p. 772 v ul. Krále Jiřího 
z Poděbrad ve Strakonicích, konkrétně  místnosti o výměře 3,6 m2 na konci spojovací 
chodby mezi administrativní budovou  a garážemi v uvedeném objektu.  
 
11) Ing. Peter Salák, Strakonice – žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 613/1 v k.ú. 
Přední Ptákovice, obec Strakonice 
Usnesení č. 2772/2013 (103/18) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a panem Ing. Peterem Salákem, 
Strakonice, jejímž předmětem bude výpůjčka části pozemku p.č. 613/1 o výměře cca 16 m2, 
v k.ú. Přední Ptákovice, za účelem užívání pozemku k přístupu do nemovitosti, uskladnění 
dřeva a stavebního materiálu, přívěsného vozíku a zařízení zahrádky. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
12) Pozemky v průmyslové zóně Jelenka – výpůjčka 
Usnesení č. 2773/2013 (103/18) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením  smlouvy o výpůjčce se společností DENIOS s.r.o., IČ 25178831, se sídlem 
Strakonice II, Heydukova 1305, na základě které bude společnost DENIOS s.r.o. oprávněna 
bezúplatně užívat tyto nemovitosti: celý pozemek parc. č. 1286/15 o výměře 618 m2 , celý 
pozemek parc. č. 1286/24 o výměře 1130 m2 , celý pozemek parc. č. 1286/16 o výměře 464 
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m2, celý pozemek parc. č. 1286/18 o výměře 253 m2 , celý pozemek parc. č.1286/17 o 
výměře 949 m2 , celý pozemek parc. č. 1286/19 o výměře 1436 m2 , část pozemku parc.č. 
1286/14 o výměře cca 40 m2 a část pozemku parc. č. 1286/6 o výměře cca 730 m2, vše v k.ú. 
Strakonice. Předmětné pozemky je vypůjčitel oprávněn užívat pouze za účelem příjezdu 
k pozemkům parc .č. 759/1, č. 759/4, č. 761/1, č. 746/7 a č. 746/12 v k.ú. Strakonice, a to po 
dobu výstavby komunikace a inženýrských sítí v průmyslové zóně Jelenka ve Strakonicích 
dle projektové dokumentace vyhotovené Atelierem PENTA spol. s r.o. pod názvem akce 
„Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny Jelenka ve Strakonicích“.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy o výpůjčce. 
 
13) Irena Rambousková, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu tzv. startovacího 
bytu 
Usnesení č. 2774/2013 (103/18) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě č.p. 204 ul. Stavbařů s paní Irenou Rambouskovou,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
1) Žádost o uzavření dodatku č. 1 k dohodě o uložení inženýrských sítí do  pozemku v majetku 
města Strakonice 2012 - 331 na akci: „Teplovod DVS 05401 A. Šťastného – ul. Bezděkovská pro 
čp. 129, 286, 287, 288 a 319“.  

Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59, 386 43 Strakonice. 
Usnesení č. 2775/2013 (103/18a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1 k dohodě o uložení inženýrských sítí 2012 – 331 uzavřené mezi 
městem Strakonice a Teplárnou Strakonice a.s., v souvislosti s přípravou a realizací stavby 
„Teplovod DVS 05401 A. Šťastného – ul.Bezděkovská pro čp. 129, 286, 287, 288 a 319“, 
jehož předmětem je souhlas s uložením rozvodů tepla do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN st. 461/1  v k.ú. Nové Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu  podpisem předmětného dodatku. 
 
13. Doplňovací volby do školské rady při ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice a do školské 
rady při ZŠ Povážská Strakonice 
Usnesení č. 2776/2013 (103/14) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis o provedení a výsledcích doplňovacích voleb do školské rady při ZŠ F.L.Čelakovského, 
Strakonice ze dne 23.4.2013 a zápis do školské rady při ZŠ Povážská Strakonice ze dne 
29.4.2013. 
 
14. Pověření výkonem opatrovnictví 
Usnesení č. 2777/2013 (103/15) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí  
Usnesení Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 29.4.2013 č.j. 1 Nc 534/2012-44  o 
ustanovení Města Strakonice opatrovníkem ve věci úplného zbavení způsobilosti k právním 
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úkonům paní Zdeňky Šimůnkové, Strakonice 
II. Pověřuje 
a) p.Martu Černochovou DiS., Strakonice   
b) v případě její nepřítomnosti Bc. Jaroslavu Wolfovou DiS.,  Praha 4  
výkonem opatrovnické funkce paní Zdeňce Šimůnkové, Strakonice 
 III. Bere na vědomí  
Usnesení Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 8.4.2013, č.j. 1 Nc 539/2012-36 o 
ustanovení Města Strakonice opatrovníkem ve věci omezení ve způsobilosti k právním 
úkonům pana Ladislava Chrena, Strakonice  
IV. Pověřuje 
a) Bc. Evu Křivancovou DiS., Mečichov  
b) v případě její nepřítomnosti Bc.Šárku Vávrovou DiS., Strakonice    
výkonem opatrovnické funkce panu Ladislavu Chrenovi,  Strakonice 
V. Bere na vědomí  
Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28.3.2013, č.j. 6Co 469/2013-61 o 
ustanovení Města Strakonice opatrovníkem ve věci úplného zbavení způsobilosti k právním 
úkonům pana Petra Vrzala, Strakonice 
VI. Pověřuje 
a) Bc.Šárku Vávrovou DiS., Droužetice, Strakonice    
b) v případě její nepřítomnosti Bc. Evu Křivancovou DiS., bytem Mečichov  
výkonem opatrovnické funkce panu Petru Vrzalovi, Strakonice  
 
15. TS – bytové záležitosti 
1. Odepsání pohledávky – Keclíková Hana, Strakonice 
Usnesení č. 2778/2013 (103/16, 103/23) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
odepsat pohledávku ve výši 1 002,- Kč z účetní evidence TS Strakonice, s.r.o., správa 
bytového hospodářství , jako nevymožitelnou. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství odepsat pohledávku z účetní 
evidence. 
 
2. Neprodloužení (prodloužení) nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá  
 (Svobodová Lenka) 
Usnesení č. 2779/2013 (103/16) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
prodloužit nájemní smlouvu na byt – nájem doba určitá Svobodová Lenka bytem Leknínová 
1392/I, č.b. 02 o velikosti 2+kk s příslušenstvím, I. kategorie v 1. NP domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.ponechat v platnosti původní smlouvu. Majetkovému odboru 
vystavit dodatek k nájemní smlouvě na dobu určitou 3 měsíců za podmínek placení řádného 
měsíčního nájemného + částky 2000,- Kč/měsíc. Touto částkou bude splácen dluh na 
nájemném, který činí 51.583,-Kč ke dni 30.4.2013. 
 
3. Revokace usnesení 2154/2012(83/7) – neprodloužení nájemní smlouvy Janeček Josef,  
Strakonice 
Usnesení č. 2780/2013 (103/16) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
Revokovat usnesení 2154/2012(83/7) a netrvat na vyklizení bytu. 
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II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství netrvat na vyklizení bytu a 
majetkovému odboru uzavřít nájemní smlouvu s dodatkem na dobu určitou (3 měsíce) za 
podmínky splacení nákladů, které vznikly při soudním řízení. 
 
4. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá (Koleček Jaroslav) 
Usnesení č. 2781/2013 (103/23) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu na byt – nájem doba určitá Koleček Jaroslav,  Strakonice, č.b. 
A 26 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie, v 1. patře domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nevyklizení bytu do 31.5.2013, učinit potřebná 
opatření k podání návrhu na vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích a dále všemi 
prostředky vymáhat dlužnou částku. 
 
16. Zápis z 3. jednání komise pro sport ze dne 18. 4. 2013 
Usnesení č. 2782/2013 (103/17) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 3. jednání komise pro sport ze dne 18. 4. 2013. 
II. Souhlasí  
s rozdělením částky určené pro příspěvky pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové 
aktivity dle Zásad pro poskytování finančních příspěvků (neinvestičních transferů) města 
Strakonice určených pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity pro rok 2011 a 
následující roky, a to následovně: na sportovní činnost žactva a dorostu a volnočasovou 
činnost mládeže do 19 let 147 000 Kč, na jednorázové sportovní a volnočasové akce a na 
mimořádné ocenění sportovních kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města 153 000 Kč. 
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku jednotlivým organizacím na sportovní činnost žactva a dorostu a na 
volnočasovou činnost mládeže do 19 let v roce 2013 dle níže uvedené tabulky:  
 

Organizace Příspěvek v Kč 
SK Cyklo-Macner Strakonice 1 000 
SKI-Klub Strakonice – běžecký oddíl 5 250 
TJ ČZ Strakonice – oddíl SPV 19 500 
TJ Dražejov 17 500 
TJ Fezko Strakonice – oddíl kuželek 4 500 
TJ Otava Strakonice 2 500 
TJ Sokol Strakonice 43 000 
Český svaz včelařů,  
ZO ČSV Strakonice, o. s.  

2 000 

Česká tábornická unie, 
Tábornický klub Podskalí Strakonice 

21 750 

Duha – Husot 2 500 
Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Švanda dudák 
Strakonice 

17 250 

Orin 10 250 
IV. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč Tenis klubu Strakonice, o. s., na uspořádání 
celostátního krajského přeboru družstev v minitenise na tenisových kurtech ve Strakonicích 
dne 18. 5. 2013. 
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V. Upravuje 
usnesení číslo 2540/2013 ze dne 20. 2. 2013 
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3 000 Kč SK Basketbal Strakonice na organizaci 
mezinárodního velikonočního turnaje starších žáků 2013 ve Sportovní hale STARZ a 
tělocvičně ZŠ Poděbradova ve Strakonicích dne 29. 3. 2013. 
V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 6 000 Kč Okresnímu fotbalovému svazu Strakonice na 
uspořádání fotbalových turnajů ve Sportovní hale STARZ ve Strakonicích ve dnech 16. 2. 
(mladší přípravky), 23. 2. (starší přípravky)  
a 9. 3. 2013 (žáci). 
VI. Revokuje 
usnesení číslo 2691/2013 ze dne 10. 4. 2013.  
 
17. Zápis z 9. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice 
Usnesení č. 2783/2013 (103/19) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 9. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice ze dne 29. 4. 2013 
 
18. MěÚSS - prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 2784/2013 (103/20) 
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 1.6.2013 do 31.7.2013 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na 
dobu určitou od 1.6.2013 do 31.7.2013 
III.  Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence. 
 
19. Rozpočtová   opatření  č.  30  –  37 
Usnesení č. 2785/2013 (103/21) 
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje 
RO č. 30 ve výši 184 000,- Kč pro MŠ U Parku, Strakonice 
26 000,- Kč – příspěvek na provoz – částka bude převedena do fondu na údržbu majetku, 

který je    
organizace povinna tvořit po dobu udržitelnosti projektu „Kdo sportuje, nezlobí“  
158 000,- Kč – transfer na investice – částka bude použita na pořízení interaktivní tabule a   
keramické pece.  
Rozpočtové opatření bude kryto vratkou nedočerpaného příspěvku na provoz MŠ U Parku za 
rok 2012. 
RO  č. 31  ve výši  30 000,- Kč  
Finanční dar Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci MěKS Strakonice na uspořádání 
akce „Salve Caritas – Salve Vita“. 
RO  č. 32  ve výši  158 108,- Kč  
Doplatek dotace na projekt Technologické centrum ORP Strakonice a rozvoj služeb e 
Govermentu v obcích SO ORP Strakonice“. Projekt byl realizován v letech 2010 – 2012. 
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RO č. 33  ve výši  1 156 779,- Kč 
Zpětná dotace ze SZIF na projekt „Úprava veřejného prostranství u kostela Svaté Markéty, 
Strakonice“. Projekt byl realizován v roce 2012. 
RO č. 34  ve výši  41 209,- Kč 
Refundace pojistných nákladů souvisejících s organizací veřejné služby získaná od Úřadu 
práce ČR. Refundace bude použita na úhradu nákladů vynaložených na pojištění 
odpovědnosti za škodu na majetku nebo zdraví, kterou způsobí  osoby vykonávající veřejnou 
službu. 
RO č. 35  ve výši  30 000,- Kč 
Finanční příspěvek od Nadace Partnerství na realizaci projektu „Putování románovou 
krajinou 2013.“ 
RO č. 36  ve výši  5 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu městské policie na položce dary ve výši finančního daru od firmy KT - 
ROS Prachatice, s.r.o. Prostředky budou použity na nákup drobných odměn do mateřských 
škol při dopravní soutěži, kterou zajišťuje MP ve spolupráci s odborem dopravy. 
Přijetí daru bylo schváleno RM dne 24.4.2013, usnesením č. 2747/2013. 
RO  č. 37 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 -4 000 
  ZŠ F.L.Čelakovského - příspěvek na turnaj ve florbalu 1320 3113 5331 4 000 
  poskytnutí přísp. schváleno RM dne 10.4.2013, usnesením č. 2689/2013 
            
Maj veřejné osvětlení - opravy 790 3631 5171 -37 000 
  (změna z neinvestiční  položky na položku investiční) 790 3631 6121 37 000 
   - PD osvětlení přechodů pro chodce - Bezděkovská ul., Na Ohradě 
            
Maj výměníkové stanice - opravy 790 3634 5171 -70 000 
  (změna z neinvestiční  položky na položku investiční) 790 3634 6121 70 000 
  výměníková stanice v ZŠ F.L. Čelakovského 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 30 - 37  provést. 
 
20. Poskytnutí finančního příspěvku 
A/Student, o.p.s. Strakonice (RO č. 38) 
Usnesení č. 2786/2013  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 4.000,-Kč, v rámci celosvětového studentského 
vzdělávacího projektu „Formule 1 ve školách“, na účast v celorepublikovém kole, které se 
uskuteční 8. června 20013 v objektu Plzeňské Techmanie. Bude kryto z odvodu 
příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele z nedočerpaných účelových prostředků 
(RO č. 38).  
II. Souhlasí 
s užitím znaku města na propagačních materiálech. 
 
B/ CSTA Strakonice 
Usnesení č. 2787/2013  
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku CSTA Strakonice ve výši 5.000,-Kč z recipročního 
fondu města na zorganizování návštěvy z partnerské oblasti Calderdale ve dnech od 21.7. – 
28.7. 2013.  Bude hrazeno z rozpočtu odboru školství a CR – reciproční fond..  


