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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  105. jednání Rady města Strakonice 

konaného 29. května  2013 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM 
Mgr. Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel - místostarosta  
PhDr. Říhová – místostarostka  
RM: Mgr. Pavelka, Mgr. Samec, Ing. Joza 
Ing. Tůma – tajemník 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka 

Omluveni:   Mgr. Malotová – PR 
Mgr. Cháberová – členka RM 

Program:  
1. Účetní závěrka města Strakonice za rok 2012 

       Usnesení č. 2813/2013 
2. Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím zřizovaných a založených 
organizací za rok 2012 

       Usnesení č. 2814/2013 
3. Rozpočtová   opatření   č. 39 - 52 

       Usnesení č. 2815/2013 
4. Použití investičního fondu MŠ Strakonice, Šumavská 264 

       Usnesení č. 2816/2013 
5. Majetkové záležitosti 

         Usnesení č. 2817/2013 – 2853/2013 
6. Projekt „Komunikační napojení nové části průmyslové zóny Jelenka ve Strakonicích“ – 
schválení  realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 

       Usnesení č. 2854/2013 
7. Projekt „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích“  
– schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 

       Usnesení č. 2855/2013 
8. Projekt „Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava, Strakonice“  
– schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 

       Usnesení č. 2856/2013 
9. Přidělení bytu v DPS Jezerní 1283,  Strakonice   

       Usnesení č. 2857/2013 
10. Integrovaný plán rozvoje města Strakonice – zápis z 23. jednání Řídícího výboru IPRM 
Strakonice   

       Usnesení č. 2858/2013 
11. Projekt „Revitalizace strakonického hradu – II. etapa“ – schválení realizace a zajištění 
finančního krytí  projektu z rozpočtu města  

       Usnesení č. 2859/2013 
12. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v MŠ ve Strakonicích a Smlouva o zajištění 
předškolního vzdělávání dítěte  v MŠ ve Strakonicích. 

       Usnesení č. 2860/2013 
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13. Zápis ze sociální komise, příspěvky z rozpočtu města, zařazení do pořadníku a přidělení 
bytu  v DPS 

       Usnesení č. 2861/2013 
14. Povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 

       Usnesení č. 2862/2013 
15. TS – bytové záležitosti 
                                 Usnesení č. 2863/2013 – 2865/2013 
16. Výše úplaty za předškolní vzdělávání 

       Usnesení č. 2866/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:50 
hodin v kanceláři starosty po skončení jednání VH DUDÁK – Měšťanský pivovar, a.s. 
S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Účetní závěrka města Strakonice za rok 2012 
Usnesení č. 2813/2013 (105/1) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit účetní závěrku města Strakonice za rok 2012. 
 
2. Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím zřizovaných a 
založených organizací za rok 2012 
Usnesení č. 2814/2013 (105/2) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit  s celoročním  hospodařením města a jím zřizovaných a  založených organizací za 
rok 2012   s výhradou, neboť byly zjištěny chyby a  nedostatky, které nezpůsobily městu 
škodu a nemají  závažnost nedostatků  uvedených  v § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod 
písm. c).  
II. Doporu čuje ZM 
přijmout nápravná opatření uvedená v příloze. 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit tajemníka MěÚ zajištěním navržených opatření. 
 
3. Rozpočtová   opatření   č. 39 - 52 
Usnesení č. 2815/2013 (105/3, 105/3a) 
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje  
RO  č. 39  ve výši  14 520,- Kč  
Zvýšení rozpočtu kanceláře tajemníka na opravu havarovaného služebního vozu Hyundai 
Accent 4C4 0099. Rozpočtové opatření bude kryto přijatým pojistným plněním (doplatek 
pojistného připsán na účet města dne 19. 4. 2013). 
RO  č. 40  ve výši  89 200,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře tajemníka z položky služby na 
pořízení multifunkčního zařízení Konica Minolta Bizhub C284 pro majetkový odbor. 
Zakoupení zařízení bylo schváleno radou města dne 15. 5. 2013, usnesením č. 2574/2013. 
RO  č. 41 ve výši  520 000,- Kč  
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci 
osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, na provádění dohledu nad 
výkonem pěstounské péče. 
RO  č. 42  ve výši  60 447,72 Kč  
Doplatek dotace a půjčky na akci  „ Strakonice – intenzifikace  ČOV a doplnění kanalizace“.  
Částka 51 380,56 Kč představuje dotaci ze zahraničních zdrojů z Fondu solidarity, částka 3 
022,38 Kč dotaci ze SFŽP a částka 6 044,78 Kč půjčku ze SFŽP. 
RO  č. 43  ve výši  18 887 685,- Kč  
Dotace na realizaci projektu „Revitalizace sídliště Mír – II. etapa“. V souladu s usnesením 
zastupitelstva města č. 459/ZM/2013 ze dne 27. 2. 2013, rozpočtové opatření č. 7, budou o 
tuto částku sníženy prostředky města na akci a tím sníženo použití kontokorentního úvěru. 
RO  č. 44  ve výši  75 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků z rozpočtu kanceláře tajemníka – materiál ve výši 38 000,- Kč a 
z projektu Zdravé město ve výši 37 000,-Kč na úhradu výdajů spojených s realizací projektu 
„Plánování sociálních služeb“. Po konečném vyúčtování všech výdajů město obdrží dotaci na 
projekt z ESF. 
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II.  Doporu čuje ZM 
schválit 
RO  č. 45  ve výši  413 400,- Kč  
Transfer HC Strakonice, o.s. na úhradu pronájmu ledové plochy na Zimním stadionu ve 
Strakonicích za měsíc listopad 2012 z důvodu navýšení tréninkových hodin žákovských a 
mládežnických kategorií. Rozpočtové opatření bude kryto vratkou příspěvkových organizací 
do rozpočtu zřizovatele. 
RO  č. 46  ve výši  300 000,- Kč  
Neinvestiční transfer Občanskému sdružení Prevent na zřízení a provoz sociální služby 
„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Strakonicích“. Sdružení získalo státní dotaci od 
MPSV ve výši 667 000,- Kč, tyto finanční prostředky však neumožňují plnohodnotný provoz 
zařízení. Rozpočtové opatření bude kryto vratkou příspěvkových organizací do rozpočtu 
zřizovatele. 
RO  č. 47  ve výši  720 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu odboru rozvoje na úhradu výdajů spojených s přípravou a realizací 
projektu „Cyklotrasa Volyňka“. Předmětem projektu je proznačení cyklistické trasy od 
pramenů řeky Volyňky k jejímu soutoku s řekou Otavou ve Strakonicích. 
Rozpočtové opatření bude kryto použitím nedočerpaného kontokorentního úvěru. 
RO  č. 48  ve výši  4 500 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na realizaci akce „Stavební úpravy – Strakonice, 
Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270“. Finanční prostředky budou použity na nutné stavební 
práce včetně výměny oken a dveří. Na akci je požádáno o dotaci ze SR. Rozpočtové opatření 
bude kryto použitím nedočerpaného kontokorentního úvěru. 
RO  č. 49  ve výši  3 500 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na realizaci akce „Zateplení a výměna oken školní 
kuchyně  a jídelny ZŠ F. L. Čelakovského, čp. 555, Strakonice“. Na akci je požádáno o 
dotaci z OPŽP (předpokládaná výše zpětné dotace činí 2 417 166,- Kč). Rozpočtové opatření 
bude kryto použitím nedočerpaného kontokorentního úvěru. 
RO  č. 50  ve výši  8 600 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na realizaci akce „Zateplení MŠ Lidická, 
Strakonice“. Na akci je požádáno o dotaci z OPŽP (předpokládaná výše zpětné dotace činí 4 
490 727,- Kč). Rozpočtové opatření bude kryto použitím nedočerpaného kontokorentního 
úvěru. 
RO  č. 51 ve výši  700 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na realizaci akce „Zřízení bezpečnostních prvků na 
místních komunikacích Na Ohradě, Bezděkovská – II. etapa (přechody)“. Celkové náklady 
na akci činí 927 297,- Kč, předpokládaná dotace 362 620,- Kč ( 70 % dotace bude připsána 
na účet při podpisu smlouvy, zbývajících 30% pak po závěrečném vyhodnocení akce, tuto 
část je nutno předfinancovat městem). Rozpočtové opatření bude kryto použitím 
nedočerpaného kontokorentního úvěru. 
RO  č. 52  ve výši  1 000 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Komunikace a inženýrské 
sítě průmyslové zóny Jelenka, Strakonice“ (vysoutěžená cena díla je nižší než cena 
předpokládaná) 
na akce: 

- 200 000,-Kč - projekty a expertizy –  aktualizace energetické koncepce a další drobné 
projekty 

- 120 000,- Kč - opravy a rekonstrukce budov ZŠ – „Odvětrání tělocvičny ZŠ J. 
z Poděbrad“ 

- 680 000,- Kč – chodníky – opravy a rekonstrukce  
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III.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 39 - 44 provést a RO č. 45 - 52   předložit ke 
schválení na nejbližším zasedání ZM. 
 
4. Použití investičního fondu MŠ Strakonice, Šumavská 264 
Usnesení č. 2816/2013 (105/5) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s použitím investičního fondu Mateřské školy Strakonice, Šumavská 264 v max. výši           
50 tis. Kč na pořízení digitálního piana. 
 
5. Majetkové záležitosti 
 
1) Ada Václavíková, Strakonice – žádost o udělení výjimky ze Zásad hospodaření s byty 
v majetku města Strakonice 
Usnesení č. 2817/2013 (105/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice (tzn. může 
podat žádost o byt) schválených ZM dne 15.10.2003 a 22.6.2005, 25. 6. 2008 a dne 
14.9.2011 paní Adě Václavíkové, Strakonice. 
 
2) Věra Štroblová, Strakonice – oznámení o zániku společného nájmu bytu  
Usnesení č. 2818/2013 (105/6) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu č. 008                   
o velikosti 1+1 (56,20 m2) domu č.p. 204 ul. Stavbařů je nadále evidována paní Věra 
Štroblová. 
 
3) Paní Lucie Vajnerová, Sedlice, 387 32 Sedlice – žádost o pronájem pozemku – 
vyhlášení záměru na pronájem pozemku 
Usnesení č. 2819/2013 (105/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1371/168 v k.ú. Strakonice – lokalita 
Jezárka, o výměře cca 10 m2, za účelem umístění venkovních stolků. 
 
4) Žádost o vyjádření k záměru novostavby multifunkčního objektu Aldast z titulu 
majitele sousedního pozemku 
Žadatel: A 32 s.r.o. – ing. arch. Roman Schmitt, 142 00 Praha 4 - Krč 
Usnesení č. 2820/2013 (105/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
z titulu majitele sousedního pozemku se záměrem novostavby multifunkčního objektu Aldast 
na pozemcích p.č. 638/1 a 636/9 k.ú. Nové Strakonice. 
 
5) Agro Čejetice s.r.o. , se sídlem  Čejetice 106, 386 01 Strakonice, okres Strakonice - 
vyhlášení záměru na pronájem pozemku 
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Usnesení č. 2821/2013 (105/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 109/1 o výměře cca 2.862 m2 a části 
pozemku p.č. 1094 o výměře cca 36 m2 , vše v k.ú. Přední Ptákovice, za účelem provozování 
zemědělské výroby.  
 
6) Pronájem pozemku v lokalitě pod Hvězdou v době konání Václavské poutě  – 
vyhlášení záměru na pronájem 
Usnesení č. 2822/2013 (105/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 97/1 v k.ú. Strakonice, zpevněné 
plochy, o výměře cca 950 m2, za minimální cenu 45.000,- Kč za celou dobu nájmu, tj. v  
době  konání Václavské poutě ve Strakonicích,  tzn. od středy 18.září 2013 do pondělí 30. 
září 2013, za účelem umístění prodejních stánků a provozování stánkového prodeje.  
 
7) Společnost LIDL Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha – Stodůlky 
- žádost o výpůjčku pozemku p.č. 1248/6 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 2823/2013 (105/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na výpůjčku pozemku p.č. 1248/6, o výměře 2.306 m2, v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice, za účelem vybudování projektu – dětského hřiště.  
 
8) Žádost pana Jana Schneedorfera, Strakonice 
Usnesení č. 2824/2013 (105/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na snížení nájemného z nebytových prostorů v objektu U Sv. Markéty 
čp. 57 ve Strakonicích nájemci panu Janu Schneedorferovi,  Strakonice,  na dobu 1 roku (tzn. 
červenec 2013 – až červen 2014), a sice o 20 % z ročního nájemného. 
 
9) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví 
města Strakonice p.č. dle KN 243/3 v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti s přípravou a 
realizací stavby „Novostavba RD na pozemku p.č. KN 244/10 k.ú. Přední Ptákovice“.  
Žadatel: Václava a Daniel Wieserovi, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2825/2013 (105/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uložením vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 243/3 v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby 
„Novostavba RD na pozemku p.č. KN 244/10 k.ú. Přední Ptákovice“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody.   
 
1) Vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc.č. 591/1 a části pozemku parc.č. 
591/6 v k.ú. Strakonice za účelem výstavby garážovacího domu v ul. Mlýnská – 
pozemky pod OD Hvězda 
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Usnesení č. 2826/2013 (105/6a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s opětovným  vyhlášením záměru na  prodej části pozemku parc.č. 591/1 o výměře 
cca 1000 m2 a části pozemku parc.č. 591/6 o výměře cca 500 m2, vše v kat. území Strakonice, 
za účelem výstavby polyfunkčního objektu s výrazným podílem garážovacích či parkovacích 
prostorů v souladu s územním plánem.  
 
2) Pan Lukáš Brynda, Písek 397 01 – žádost o prodej pozemků – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 2827/2013 (105/6a) 
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemků p.č. st. 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 
763, 764, vše v k.ú. Nové Strakonice, o celkové výměře 163 m2, a to za účelem výstavby 
garáží, z toho důvodu, že pozemky se nacházejí v uzavřeném areálu bytových domů čp. 144 a 
čp. 336, ulice Klostermannova, Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemků p.č. st. 756, 757, 758, 759, 760, 
761, 762, 763, 764,  vše v k.ú. Nové Strakonice.  
 
3) Vyhlášení záměru na směnu pozemků v návaznosti na realizaci stavby: 
„Protipovod ňová ochrana města Strakonice“ 
Usnesení č. 2828/2013 (105/6a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemků z důvodu realizace stavby 
„Protipovodňová ochrana města Strakonice“ 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu pozemků ve vlastnictví města Strakonice, a to:  
p.č. st. 4318 (oddělen GP z pozemku p.č. st. 635 ) o výměře 244 m2 
p.č. st. 4315 (oddělen GP z pozemku p.č. 1224/1) o výměře 352 m2 
p.č. st. 4316 (oddělen GP z pozemku  p.č. 1224/1) o výměře 183 m2 
p.č. st. 4317 (oddělen GP z pozemku p.č. 1224/7) o výměře 204 m2 
p.č. 1728 (oddělen GP z pozemku p.č. st. 760/2) o výměře 219 m2 
p.č. st.4304 (oddělen GP z pozemku  p.č. 1190/2) o výměře 104 m2 
p.č. 1208/21 (oddělen GP z pozemku p.č. 1208/11) o výměře 212 m2 
p.č. st. 4320 (oddělen GP z pozemku p.č. 113/2) o výměře 898 m2 
p.č. st. 4306 (oddělen GP z pozemku p.č. 1565) o výměře 3 m2 
p.č. st. 4305 (oddělen GP z pozemku p.č. 1709) o výměře 40 m2,   
vše v k.ú. Strakonice. 
p.č. st. 1265 (oddělen GP z pozemku p.č. 726/8) o výměře 547 m2 
p.č. st. 1268 (oddělen GP z pozemku p.č. 584/1) o výměře 68 m2,  

vše v k.ú. Nové Strakonice 
za pozemky ve vlastnictví Povodí ČR s.p., a to: 
p.č. 1340/95 (oddělen GP z pozemku p.č. 1340/2) o výměře 45 m2  
p.č. 1340/91 (oddělen GP z pozemku p.č. 1340/14) o výměře 305 m2  
p.č. 1340/94 (oddělen GP z pozemku p.č. 1340/14) o výměře 10 m2  
p.č. st. 4307 (oddělen GP z pozemku p.č. 1340/14) o výměře 1296m2  
p.č. st. 4309 (oddělen GP z pozemku p.č. 1340/14) o výměře 1728 m2  
p.č. 1340/48 (oddělen GP z pozemku  p.č. 1340/48) o výměře 266 m2  
p.č. 1340/93 (oddělen GP z pozemku p.č. 1340/48) o výměře 22 m2, 
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vše v k.ú. Strakonice 
p.č. st. 1270 (oddělen GP z pozemku p.č. 494/4) o výměře 26 m2,  
p.č. 496/28 (oddělen GP z pozemku p.č. 496/1) o výměře 16 m2,   
p.č. st. 1271 (oddělen GP z pozemku p.č. 496/1) o výměře 1031 m2  
p.č. st. 1272 (oddělen GP z pozemku p.č. 496/1) o výměře 109 m2  
vše v k.ú. Nové Strakonice 
 
4) Pan Václav Brušák, Úsilné, 370 10 České Budějovice – žádost  o prodej části 
pozemku p.č. 1619  v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 2829/2013 (105/6a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 1619 (dle zpracovaného GP 1619/2) o výměře 4 m2 
v k.ú. Strakonice panu Václavu Brušákovi, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice, 
korespondenční  adresa Úsilné 133 370 10 České Budějovice, za cenu 850,- Kč/m2.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
5) Ředitelství  silnic  a  dálnic  ČR  –  výkup  pozemků  p.č. 612/15 o výměře 88 m2,  p.č. 
612/16  o výměře  97 m2,  p.č. 612/17  o výměře  161 m2,  p.č.  612/18  o výměře 50 m2, 
p.č. 612/19 o výměře 13 m2 a p.č. 612/21 o výměře 168 m2, vše v k.ú. Střela  
Usnesení č. 2830/2013 (105/6a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení č.404/ZM/2012 ze dne 12.12.2012.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit v souvislosti s realizací stavby „Stavební úpravy a prodloužení komunikace pro pěší 
– Střela“ s uzavřením  kupní   smlouvy,  jejímž  předmětem  je  výkup pozemků  p.č. 612/15 
o výměře 88 m2,  p.č. 612/16  o výměře  97 m2,  p.č. 612/17  o výměře  161 m2,  p.č.  612/18  
o výměře 50 m2, p.č. 612/19 o výměře 13 m2 a p.č. 612/21 o výměře 168 m2, vše v k.ú. Střela,                      
s Ředitelstvím  silnic  a  dálnic  ČR  za kupní  cenu,  která  činí  dle  znaleckého  posudku 
200.000,-Kč.   
III. Doporu čuje ZM 
pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
6) ČR - Ředitelství silnic a dálnic – směna pozemků  z důvodu realizace stavby „I/22 
Strakonice“ (tzv. Severní dopravní půloblouk) 
Usnesení č. 2831/2013 (105/6a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit se směnou pozemku  p.č. 1371/157 o výměře 59 m2 ve vlastnictví města Strakonice                        
za pozemky p.č. 1267/6 o výměře 20 m2, p.č. 1267/7  o výměře 16 m2  a   p.č. 1267/8  o 
výměře 22 m2, vše v k.ú. Strakonice, ve vlastnictví ŘSD ČR, s doplatkem ŘSD ČR ve výši, 
který bude stanoven znaleckým posudkem.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem směnné smlouvy. 
 
7) Ing. Vladimír Voříšek, Strakonice – žádost o zrušení usnesení ve věci  nabídky 
pozemků p.č. 97/7 o výměře 639 m2 a p.č. 97/5 o výměře 659 m2, vše v k.ú. Přední 
Ptákovice  
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Usnesení č. 2832/2013 (105/6a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
trvat na znění usnesení č. 440/ZM/2013 ze dne 27.2.2013, týkající se výkupu a směny 
pozemků p.č. 97/5 a p.č. 97/7, vše v k.ú. Přední Ptákovice, pro město Strakonice. 
 
8) ČR – ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město - bezúplatný 
převod pozemků p.č. 532/8 a p.č. 532/52 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 2833/2013 (105/6a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení č. 322/ZM/2012 ze dne 13.6.2012. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s  bezúplatným převodem části pozemku p.č. 532/52 o výměře 1300 m2 (pod 
komunikací, kromě vstupů do bytových domů č.p. 387, č.p. 388, č.p. 389 a  č.p. 390 v ul. 
Arch. Dubského) a části pozemku p.č. 532/8 o výměře cca 580 m2 (část, nacházející se před 
bytovými domy č.p. 387, č.p. 388, č.p. 389 a  č.p. 390 v ul. Arch. Dubského v okolí 
hydroforové stanice), vše v k.ú. Strakonice, od ČR - ÚZSVM na město Strakonice. Přesná 
výměra bude stanovena geometrickým plánem. 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. 
 
9) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 2834/2013 (105/6a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyřazením  níže  uvedeného  majetku  města  Strakonice  s pořizovací  cenou  
vyšší  než 20.000,- Kč: 
ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882, středisko Školní jídelna: 
- pracovní stůl – 3-zásuvkový, poř. cena 23.653,40 Kč, r.poř. 1997 
- pracovní stůl – 3-zásuvkový, 2 ks poř. cena á  28.173,50 Kč, r.poř. 1997  
- počítač s příslušenstvím – poř. cena 59.780,- Kč, r.poř. 2002. 
 
10) Změna katastrální hranice 
Usnesení č. 2835/2013 (105/6a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit se změnou katastrální hranice mezi katastrálním územím Pracejovice a katastrálním 
územím Střela, na základě které dojde k převodu pozemků p.č. dle KN 56/1, 599/23, 940, 
56/2, 601/3 vše v k.ú. Pracejovice do katastrálního území Střela a dále k převodu pozemků 
p.č. dle KN 299/4, 299/5, 635, 633, 634, 639, 643, 636, 637, st. 267 (včetně stavby), 262/23, 
641, 638, 642, 640, 644, 262/25 vše v k.ú. Střela do katastrálního území Pracejovice. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem žádosti o změnu části katastrální hranice 
 
1) Tomáš Pavelka, Hajská, 386 01 Strakonice  
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 2836/2013 (105/6b) 
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, mezi městem Strakonice a panem Tomášem Pavelkou, 
Hajská, 386 01 Strakonice, jejímž předmětem je umístění a provedení stavby „Novostavba 
rodinného domu s garáží“ na pozemcích p.č. 104/3 a p.č. 153/6 vše v k.ú. Hajská, obec 
Strakonice. 
III. Pov ěřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
2) Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí do pozemku v majetku  města 
Strakonice p.č. dle KN 1297 v k.ú. Dražejov u Strakonic  v souvislosti s projektovou 
přípravou a realizací stavby: „Novostavba rodinného domu na pozemcích č. 214/3, 
214/4 a 215/1  v k.ú. Dražejov u Strakonic  “. 
Žadatel: David a Lucie Šerlovi, 387 11 Katovice 
V zastoupení: Ing. Pavel Bláha, 387 11 Katovice  
Usnesení č. 2837/2013 (105/6b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uložením vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 
dle KN 1297  v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou přípravou a realizací 
stavby: „Novostavba rodinného domu na pozemcích č. 214/3, 214/4 a 215/1  v k.ú. Dražejov 
u Strakonic  “, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
  
3) Žádost o souhlas s uložením kanalizační přípojky do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1286/8 v k.ú. Strakonice v souvislosti s vybudováním kanalizační 
přípojky pro pozemek p.č. dle KN 764/2  v k.ú. Strakonice     
Žadatel: Jiří Darebný, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2838/2013 (105/6b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1286/8 
v k.ú. Strakonice  v souvislosti s napojením pozemku p.č. dle KN 764/2 v k.ú. Strakonice, na 
kanalizační síť, dle sazebníku.   
Kanalizační přípojka bude realizována během stavby: „Komunikace a inženýrské sítě 
průmyslové zóny Jelenka ve Strakonicích“  po uložení kanalizačního řadu před výstavbou 
komunikace.      
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
4) Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví města 
Strakonice p.č. dle KN 1280/1 v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou a 
realizací stavby „TP – novostavba RD p.č. st.694, k.ú. Strakonice“.  
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE a.s., Komenského 59,  
386 43 Strakonice. 
Usnesení č. 2839/2013 (105/6b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
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s uložením teplovodu do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1280/1 v k.ú. 
Strakonice v souvislosti s přípravou a realizací stavby „TP - novostavba RD p.č. st.694, k.ú. 
Strakonice“, dle sazebníku.  
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
5) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Dražejov – parc. č. 905/1 - 
kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Elektrostav Strakonice, s.r.o., Písecká 283,  386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2840/2013 (105/6b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se smluvní strany 
zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro uložení energetického zařízení do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 905/1 a p.č. dle KN 956/1 vše v k.ú. Dražejov u 
Strakonic  v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Dražejov – parc. č. 905/1 
-  kNN“ , dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
6) Žádost o souhlas s přihlášením stavby do soutěže „CESTY MĚSTY“ (zklid ňování 
dopravy ve městech a obcích ČR) pro rok 2013, 12. ročník 
Usnesení č. 2841/2013 (105/6b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s přihlášením stavby „Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích – 
I. etapa“ do soutěže „CESTY MĚSTY“ (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) pro 
rok 2013, 12. ročník, v souladu s podmínkami soutěže a současně také souhlasí se 
zveřejněním fotografií a výkresů, které jsou součástí grafické přílohy k přihlášce do soutěže, 
pro účely propagace a publicity soutěže a popularizace jejich výsledků.  
 
1) Upřesnění usnesení ZM číslo 475/ZM/2013 ze dne 3. dubna 2013 
Pan  Sáva Jágr, Strakonice – žádost o prodej pozemku v lokalitě Mušky 
Usnesení č. 2842/2013 (105/6c) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 320/341 o výměře 804 m2 v k.ú. Přední Ptákovice, za 
účelem výstavby  rodinného domu, panu Sávu Jágrovi,  Plzeň 326 00, za cenu 1.050,- Kč/m2.  
Prodej bude řešen kupní smlouvou v souladu s usnesením ZM č.441/ZM/2013, bod IV. ze 
dne 27.2.2013 a v případě předložení kolaudačního souhlasu, příp. jiného povolení k užívání 
dle stavebních předpisů, na RD do 5 – ti let ode dne právních účinků vkladu vlastnického 
práva do KN k převáděnému pozemku, bude p. Jágrovi vrácena část z již uhrazené kupní 
ceny, a to ve výši 80.400,-Kč za podmínky, že nedojde ve lhůtě 5-ti let ode dne právní 
účinnosti vkladu vlastnického práva do katastru nemovitosti,  k převodu pozemku na jinou 
osobu. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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2) Doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D., Ing. Věra Policarová, Strakonice  
- žádost o znovuprojednání prodeje části pozemku p.č. 447/3 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 2843/2013 (105/6c) 
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. st. 447/3 v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice, obec Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žádosti o prodej pozemku p.č. st. 447/3 v k.ú. Strakonice ze dne 
27.01.2013. 
III. Doporu čuje ZM 
revokovat usnesení č. 201/ZM/2011.  
 
3) ČR - Ředitelství silnic a dálnic – výkup pozemků z důvodu realizace stavby „I/22 
Strakonice“ (tzv. Severní dopravní půloblouk) 
Usnesení č. 2844/2013 (105/6c) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemků p.č. 1267/10 o výměře 250 m2, p.č. 1288/33 o výměře 81 m2, 
p.č. 1288/37 o výměře 359 m2, p.č. 1288/38 o výměře 466 m2, p.č. 1288/39 o výměře 32 m2, 
vše v k.ú. Strakonice, od ŘSD za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.  
 
4) Pan Stanislav Košák,  Strakonice –  výkup pozemků     v souvislosti se stavbou  
„Protipovod ňová ochrana města Strakonice“ 
Usnesení č. 2845/2013 (105/6c) 
Rada města po projednání  
I. Revokuje  
usnesení RM č. 2616/2013 ze dne 20.3.2013. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku p.č. st. 4310 o výměře 780 m2, (oddělen GP z pozemku p.č. 
860/2 a z  pozemku p.č. 1340/68) za cenu 250,-Kč/m2 a  části pozemku p.č. 860/2 o výměře 
cca 500 m2 za cenu 150,-Kč/m2, vše v k.ú. Strakonice. Přesná výměra bude stanovena 
geometrickým plánem. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s úhradou daně z převodu předmětných nemovitostí. 
IV. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
5) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 2846/2013 (105/6c) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyřazením  níže  uvedeného  majetku  města  Strakonice  s  pořizovací  cenou  
vyšší  než 20.000,- Kč: 
STARZ Strakonice: 
- dřevěná houpačka – poř. cena 23.800,- Kč, r. poř. 2004  
MÚSS Strakonice: 
- kopírovací stroj CANON NP 6621 – poř. cena 191.766,- Kč, r. poř. 2001 
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ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice:   
- kopírka Sharp Z 52 – poř. cena 42.352,60 Kč, r. poř. 1994 
- počítač Orion Mintaka 512 – poř. cna 21.320,85 Kč, r. poř. 2003 
 
2) Miroslav Sivák, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 2847/2013 (106/1) 
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 v domě č.p. 47, Velké náměstí, Strakonice, s panem Miroslavem Sivákem, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu        o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
3) Patricie Bledá, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2848/2013 (106/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou Patricií Bledou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu  o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
4) Irena Rambousková, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu tzv. startovacího 
bytu 
Usnesení č. 2849/2013 (106/1) 
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 
 
5) Věra Landsingerová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 2850/2013 (106/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 05 o velikosti 
2+kk a výměře 68,10 m2 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová s paní Věrou Landsingerovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1/2 roku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
6) Anna Kopecká, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2851/2013 (106/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
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s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě č.p. 206 ul. Stavbařů s paní Annou Kopeckou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1/2 roku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
7) Renata Kotálová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2852/2013 (106/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  002 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská pro paní Renatu Kotálovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
8) Eva Šuralová, Rybniční 1283, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2853/2013 (106/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. C16 o velikosti 1+1 a 
výměře 44,50 m2 v domě č.p. 1283 ul. Rybniční pro paní Evu Šuralovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
6. Projekt „Komunika ční napojení nové části průmyslové zóny Jelenka ve 
Strakonicích“ – schválení  realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu 
města Strakonice 
Usnesení č. 2854/2013 (105/10) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Komunikační napojení nové části průmyslové zóny Jelenka ve 
Strakonicích“ a předložení žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 1 – Dostupnost center, Oblast podpory 1.5 – Rozvoj 
místních komunikací (celkové výdaje projektu 7.230.850,- Kč – z toho celkové způsobilé 
výdaje projektu 5.012.995,- Kč) 
II. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Komunikační napojení nové části průmyslové zóny Jelenka ve 
Strakonicích“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů 
projektu, tj. 751.949,25 Kč, a dále vyčlenění finančních prostředků ve výši minimálně 
2.217.855,- Kč na financování nezpůsobilých výdajů projektu 
III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Komunikační napojení nové části průmyslové zóny Jelenka ve 
Strakonicích“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů 
projektu, tj. 4.261.045,75 Kč 
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7. Projekt „Komunika ční napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve 
Strakonicích“ – schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu 
města Strakonice 
Usnesení č. 2855/2013 (105/11) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve 
Strakonicích“ a předložení žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 1 – Dostupnost center, Oblast podpory 1.5 – Rozvoj 
místních komunikací (celkové výdaje projektu 15 690 559 Kč – z toho celkové způsobilé 
výdaje projektu 15 557 087 Kč) 
II. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve 
Strakonicích“ z rozpočtu města Strakonice ve výši vlastního podílu žadatele, tj. 5 557 087 Kč 
a dále vyčlenění finančních prostředků ve výši minimálně 133 472 Kč na financování 
nezpůsobilých výdajů projektu  
III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve 
Strakonicích“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 10 000 000 Kč 

        
8. Projekt „Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava, Strakonice“  
– schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
Usnesení č. 2856/2013 (105/12) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava, Strakonice“ a 
předložení žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad, Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu, Oblast podpory 3.2 – Revitalizace 
památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu (celkové výdaje projektu 
8 498 130 Kč – z toho celkové způsobilé výdaje projektu 7 051 218 Kč) 
II. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava, Strakonice“ 
z rozpočtu města Strakonice ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 
1 057 683 Kč, a dále vyčlenění finančních prostředků ve výši minimálně 1 446 912 Kč na 
financování nezpůsobilých výdajů projektu 
III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava, Strakonice“ 
z rozpočtu města Strakonice ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 
5 993 535 Kč 
 
9. Přidělení bytu v DPS Jezerní 1283,  Strakonice   
Usnesení č. 2857/2013 (105/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s přidělením bytu o velikosti garsoniéra a výměře 44,38 m2, číslo bytu 015 v Domě 
s pečovatelskou službou, Jezerní 1281, Strakonice panu Milanu Kolaříkovi, 386 01 
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Strakonice, přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou  jednoho 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 1.982 Kč.  
II. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválené usnesení 
 
10. Integrovaný plán rozvoje města Strakonice – zápis z 23. jednání Řídícího výboru 
IPRM Strakonice   
Usnesení č. 2858/2013 (105/13) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí  
zápis z 23. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice ze dne 27. května 2013   
II. Schvaluje 
seznam projektů předložených v rámci Výzvy č. 5 k podávání žádostí o poskytnutí podpory 
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) 
pro aktivitu 5.2b) – Regenerace bytových domů a doporučených k podpoře 
III. Schvaluje 
personální změnu na pozici manažera Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice – Ing. 
Věra Samková bude dnem 1.7.2013 nahrazena Ing. Evou Krausovou 
 
11. Projekt „Revitalizace strakonického hradu – II. etapa“ – schválení realizace a 
zajištění finančního krytí  projektu z rozpočtu města  
Usnesení č. 2859/2013 (105/15) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Revitalizace strakonického hradu – II. etapa“ a předložení žádosti 
o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 3 
– Rozvoj cestovního ruchu, Oblast podpory 3.2 – Revitalizace památek a využití kulturního 
dědictví v rozvoji cestovního ruchu (celkové výdaje projektu 9.700.000,- Kč). 
II. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Revitalizace strakonického hradu – II. etapa“ z rozpočtu města 
Strakonice ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1.455.000,- Kč. 
III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Revitalizace strakonického hradu – II. etapa“ z rozpočtu města 
Strakonice ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 8.245.000,- Kč. 
 
12. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v MŠ ve Strakonicích a Smlouva o zajištění 
předškolního vzdělávání dítěte v MŠ ve Strakonicích. 
Usnesení č. 2860/2013 (105/8) 
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v MŠ ve Strakonicích s účinností od 
1.5.2013 s městem Volyně. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zajištění předškolního vzdělávání dítěte (poslední rok před zahájením 
povinné školní docházky – předškolák) v MŠ ve Strakonicích s účinností od 1.5.2013 
s městem Volyně. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem těchto smluv v předloženém znění. 
 
13. Zápis ze sociální komise, příspěvky z rozpočtu města, zařazení do pořadníku a 
přidělení bytu  v domě s pečovatelskou službou 
Usnesení č. 2861/2013 (105/9) 
Rada města po projednání  
I.  Bere na vědomí 
zápis z 3. jednání sociální komise ze dne 15.5.2013. 
II.  Nesouhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města: 
a) Občanské sdružení Cestou vůle, Svatopluka Čecha 1324, 386 01 Strakonice   
b) Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Jižní Čechy, o.s., Farského 887, 390 02 
Tábor 
c) Domov Rakovnice, Domov se zvláštním režimem Rakovnice 32, 398 04 Čimelice  
III.  Nesouhlasí 
s výměnou bytu p. Evy Zachové, 386 01 Strakonice. 
IV. Souhlasí  
s přidělením bytu o velikosti garsoniéra a výměře 32,97 m2, číslo bytu B 33 v Domě 
s pečovatelskou službou, Rybniční 1282, Strakonice paní Bohumile Bernatové, 386 01 
Strakonice, přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou  jednoho 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 1.558 Kč.  
V.  Ukládá  
Technickým službám Strakonice s.r.o. rozšířit Domovní řád v domech s pečovatelskou 
službou o podmínku chování psů v těchto domech       
VI.  Ukládá 
sociálnímu odboru provést schválená usnesení .  
 
14. Povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 
Usnesení č. 2862/2013 (105/14) 
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 
14. června a 13. července 2013 – hudební večer – Restaurace U Papeže, Velké nám. 45, 
Strakonice – pořádá Káva San Paolo, s. r. o., Velké nám. 45, Strakonice, IČ 28105915,  od 
22:00 – 01:00. 
 
15. TS – bytové záležitosti 
1.Odpuštění nájmu a záloh na služby spojené s užíváním bytu za jeden měsíc    
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Pohlodko Jan, V Ráji 767, Strakonice 
Usnesení č. 2863/2013 (106/3) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
odpustit nájem a zálohy na služby spojené s užíváním bytu za 1 měsíc  tj. po dobu prováděné 
rekonstrukce schodiště a kanalizační přípojky domu Pohlodko Jan, Strakonice.  
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. odepsat nájem a zálohy na služby spojené s užíváním bytu za  
1 měsíc. 
 
2. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá (Vilhelm Schulda) 
Usnesení č. 2864/2013 (106/3) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu na byt – nájem doba určitá Vilhelm Schulda,  Strakonice, č.b. 
B31 o velikosti 1+0 s příslušenstvím, I. kategorie ve 3. nadzemním podlaží domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nevyklizení bytu do konce platnosti nájemní 
smlouvy tj. do 30.6.2013, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
3. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá (Sivák Julius) 
Usnesení č. 2865/2013 (106/3) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu na byt – nájem doba určitá Sivák Julius,  Strakonice, č.b. A03 
o velikosti 2+1 s příslušenstvím, I. kategorie v přízemí domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nevyklizení bytu do konce platnosti nájemní 
smlouvy tj. do 30.6.2013, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
16. Výše úplaty za předškolní vzdělávání 
Usnesení č. 2866/2013 (106/3) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání: 
MŠ Čtyřlístek Kč 270 
MŠ U Parku Kč 280 
MŠ Lidická Kč 320  
MŠ A. B. Svojsíka, MŠ Šumavská Kč 390 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                                             Ing. Pavel Pavel 
          starosta                            místostarosta 


