
 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  111. jednání Rady města Strakonice 
konaného 24. července 2013 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:     5 členů RM 

Mgr. Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel – místostarosta 
RM: Ing. Joza, Mgr. Samec,Mgr. Pavelka 
Ing. Zeman – vedoucí Stavebního úřadu 
Eva Mácková – zapisovatelka 

 

Omluveni  PhDr. Říhová – místostarostka, Mgr. Cháberová, Ing. Tůma – tajemník,  
                                       Mgr. Malotová – PR  
 

Program:  
1. Dodatek č. 5 ke sml. o poskytování služeb podpory k programovému vybavení 
TP/MIS/Strakonice 
               Usnesení č. 2979/2013 
2. Zápis z jednání Rady seniorů města 
               Usnesení č. 2980/2013 
3. Odpisové plány příspěvkových organizací  
               Usnesení č. 2981/2013 
4. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD 
  B/ Ukončení ubytování v AD  
  C/ Ubytování v AD 
           Usnesení č. 2982/2013 –č. 2984/2013 
5. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013 
               Usnesení č. 2985/2013 
6. Majetkové záležitosti 
           Usnesení č. 2986/2013 –č. 2998/2013 
7. TS – bytové záležitosti 
           Usnesení č. 2999/2013 –č. 3000/2013 
8. Užití znaku města 
               Usnesení č. 3001/2013 
9. Rozpočtová  opatření  č.  70 – 74 
               Usnesení č. 3002/2013 
10. Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává Tržní řád  města Strakonice 
               Usnesení č. 3003/2013 
11. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
               Usnesení č. 3004/2013 
12. Inženýrské sítě v lokalitě Za Stínadly 
               Usnesení č. 3005/2013 
13. Podnět k pořízení změny Regulačního plánu Za Stínadly – inženýrské sítě 
               Usnesení č. 3006/2013 
14. Smlouva č. 10062321 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na  
      projekt „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“  
               Usnesení č. 3007/2013 
15. Příspěvek – propagace akce „Sochy pro park 24. 8. 2013“  
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               Usnesení č. 3008/2013 
16. SDH Dražejov – žádost o zakoupení párty stanů a setů k sezení 
               Usnesení č. 3009/2013 
17. Projekt „Zateplení a výměna oken sportovní haly STARZ, Strakonice“ -  odmítnutí dotace  

      z Operačního programu Životní prostředí 
               Usnesení č. 3010/2013 
18. Projekt „Realizace energetických úspor v objektu Sportovní haly STARZ, Strakonice“ 
      - podání žádosti o dotaci 
               Usnesení č. 3011/2013 
19. Podání žádosti o dotaci na odstranění škod způsobených při povodni v červnu 2013   
               Usnesení č. 3012/2013 
 
 
111. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:30 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 4 členů RM (Mgr. Pavelka přišel později) 
konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh 
programu jednání. 
HLASOVÁNO: pro 4 schváleno 

1. Dodatek č. 5 ke sml. o poskytování služeb podpory k programovému vybavení 
TP/MIS/Strakonice 
Usnesení č. 2979/2013 (110/1) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení č. 
TP/MIS/Strakonice, kterým se mění smlouva technické podpory k programovému vybavení č. 
TP/MIS/Strakonice ze dne 30.4.2004  uzavřené mezi Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 
386 21 Strakonice  a firmou Geovap, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem tohoto dodatku. 
HLASOVÁNO: pro 4 schváleno 

2. Zápis z jednání Rady seniorů města 
Usnesení č. 2980/2013 (111/2) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 3. jednání Rady seniorů města ze dne 17.6.2013. 
HLASOVÁNO: pro 4 schváleno 

3. Odpisové plány příspěvkových organizací  
Usnesení č. 2981/2013 (110/3) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje   
odpisové plány pro r. 2013 včetně jejich aktualizace k 30. 6. 2013  podle návrhů těchto 
příspěvkových organizací: 
- MŠ U Parku, Plánkova 353 
- MŠ Čtyřlístek, Holečkova 410 
- MŠ Strakonice,  A.B.Svojsíka 892 
- MŠ Strakonice, Lidická 625 
- MŠ Strakonice , Šumavská 264 
- ZŠ Strakonice, Dukelská 166 
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- ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 
- ZŠ F.L.Čelakovského, Jezerní 1280 
- ZŠ Povážská, Nad Školou 560 
- MěÚSS, Jezerní 1281 
- Šmidingerova knihovna, Zámek 1 
- STARZ, Na Křemelce 512 
- MěKS, Mírová 831 
HLASOVÁNO: pro 4 schváleno 

přišel Mgr. Pavelka  
 
4. MěÚSS:  
A/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 2982/2013 (111/4) 
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Jana Bledého, paní Ireny Kovacsové  
na dobu určitou od 1.8.2013 do 30.9.2013 
II.  Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na 
dobu určitou od 1.8.2013 do 30.9.2013 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence 
HLASOVÁNO: pro 5 schváleno 

B/Ukončení ubytování v AD  
Usnesení č. 2983/2013 (111/5) 
Rada města po projednání  
I.  Bere  na vědomí 
ukončení ubytování v Azylovém domě slečny Simony Štěpánkové, paní Blanky Šmajclové, 
pana Karla Kastingera,  paní Denisy Kalalové, pana Františka Jandy a pana Vladimíra 
Procházky  
HLASOVÁNO: pro 5 schváleno 

C/ Ubytování v AD 
Usnesení č. 2984/2013 (111/8) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Lenky Bledé v období od 1.7.2013 do 30.9.2013 
s ubytováním v Azylovém domě pana Oročko Františka v období od 1.7.2013 do 
30.9.2013 
II.  Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 10.6.2013 do 31.8.2013  
III.  Pov ěřuje   
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence 
HLASOVÁNO: pro 5 schváleno 

5. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013 
Usnesení č. 2985/2013 (111/6) 
Rada města po projednání  
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I. Bere na vědomí 
přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013 
HLASOVÁNO: pro 5 schváleno 

6. Majetkové záležitosti 
Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šamanková 
1) Ukončení nájemní smlouvy  
Usnesení č. 2986/2013 (111/13) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy č. 99-017 uzavřené dne 28.5.1996 mezi  městem Strakonice     
a panem Josefem Váchou, jejímž předmětem je pronájem garáže č. 22, nacházející se 
v budově na st.p.č. 3273 v k.ú. Strakonice  (protější tribuna Křemelka), a sice dohodou ke dni 
31.7.2013.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody.  
III. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem garáže č. 22, nacházející se v budově na st.p.č. 3273 
v k.ú. Strakonice  (protější tribuna Křemelka). Minimální výše nájmu 500,-Kč/měsíc. 
HLASOVÁNO: pro 5 schváleno 

2) Žádost Jaroslava Skřivana – SUNIRE  
Usnesení č. 2987/2013 (111/13) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy č. 00-079  uzavřené dne 1.7.2000 mezi  městem Strakonice     
a Jaroslavem Skřivanem - SUNIRE, na pronájem nebytového prostoru u bytového domu 
(sklad o  výměře skladovacího prostoru 28,3 m2)  + WC o výměře 1,15 m2 v přízemí domu 
čp. 58 a sice dohodou ke dni 31.12.2013. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody. 
III. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem nebytového prostoru o výměře 28,3 m2 (nepodsklepený 
přízemní sklad) u bytového domu a WC o výměře  1,15 m2  v přízemí domu  
HLASOVÁNO: pro 5 schváleno 

3) Žádost o souhlas s podnájmem třetí osobě  
Usnesení č. 2988/2013 (111/13) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podnájmem části budovy č.p. 274 v ul. Raisova ve Strakonicích (konkrétně místnosti           
o výměře 17,5 m2 v přízemí budovy), jejímž nájemcem je spol. Technické služby Strakonice 
s.r.o. se sídlem Raisova 274, Strakonice na základě Smlouvy  o nájmu nebytových prostor     
a ostatních ploch č. 03-243 uzavřené s městem Strakonice dne 20.8.2003, následující třetí 
osobě:  
- I. RTN s.r.o. – Praha, jedná se o spol., která by zde zřídila kancelář, zabývající                          
se rozúčtováváním např. tepla pro koncové uživatele bytů.  
HLASOVÁNO: pro 5 schváleno 

4) Žádost spol. Euroškola Strakonice střední odborná škola s.r.o. 
Usnesení č. 2989/2013 (111/13) 
Rada města po projednání  
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I.  Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 10  k  nájemní smlouvě č. 94-003 uzavřené mezi městem Strakonice   
a Euroškolou Strakonice střední odbornou školou s.r.o.,  jehož předmětem bude  snížení 
nájemného z pronájmu budovy čp. 361 v ul. Husova ve Strakonicích  o 25 % na dobu 1 roku a 
sice od 1.8.2013 do 31.7.2014,  nájemci Euroškole Strakonice střední odborné škole s.r.o. . 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
HLASOVÁNO: pro 5 schváleno 

1) Podlimitní veřejná zakázka - výběr dodavatele stavby “Zateplení MŠ Lidická č.p. 625 
Strakonice“ 
Usnesení č. 2990/2013 (111/13a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby „Zateplení MŠ Lidická č.p. 625 Strakonice“. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou Stavební společnost H a T, spol. s r.o. 
Komenského 373, 386 01 Strakonice IČ: 45023522 za cenu  5 762 689,- Kč bez DPH,. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem  Stavební společnost H a T, spol. s r.o. Komenského 373, 
386 01 Strakonice IČ: 45023522, na dodávku stavby „Zateplení MŠ Lidická č.p. 625 
Strakonice“ za cenu 5 762 689,- Kč bez DPH . 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 schváleno 

2) JOHNSON CONTROLS FABRIC STRAKONICE a.s. – zřízení věcného břemena 
v souvislosti s připravovanou stavbou „Komunikační napojení průmyslové zóny u 
Blatenského mostu“   
Usnesení č. 2991/2013 (111/13a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně po 
vyhotovení geometrického plánu smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívající v  právu 
připojení uličních vpustí do stávajícího kanalizačního řadu na pozemcích p.č.st. 2179/1 a 
p.č.st. 2179/2, vše v k.ú. Strakonice s firmou JOHNSON CONTROLS FABRIC 
STRAKONICE a.s., IČ 28085272, se sídlem Heydukova 1111, Strakonice, a to bezúplatně.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušných smluv. 
HLASOVÁNO: pro 5 schváleno 

3) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - pronájem pozemků v souvislosti 
s realizací stavby „Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice“  
Usnesení č. 2992/2013 (111/13a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením  smlouvy o smlouvě budoucí   nájemní na  pronájem 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   
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trvání stavby „Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice“ za nájemné ve 
výši 2,-Kč/m2/den. Tato  smlouva   bude  předcházet uzavření nájemní smlouvy dle usnesení 
č. 2719/2013 ze dne 17.4.2013.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 schváleno 

4) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – smlouva o právu k provedení 
stavby „Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice“  
Usnesení č. 2993/2013 (111/13a) 
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 pozemku v majetku města Strakonice, a to  p.č. 1106 o výměře 1801 m2  v k.ú. 
Strakonice, a to za účelem možnosti vstupu a vjíždění na předmětnou nemovitost.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 schváleno 

5)  Otevřené podlimitní řízení dle zákona 137/2006 Sb. veřejné zakázky na zhotovitele 
stavby: „Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270“ 
Usnesení č. 2994/2013 (111/13a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením zadávacího řízení dle § 21 odst.1 písm.a) dle zák. 137/2006 Sb., v platném 
znění, – otevřené podlimitní řízení na realizaci stavby veřejné zakázky: „Stavební úpravy – 
Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270“.  
Pořadí firem, cena bez  DPH a cena včetně DPH 21 %: 

1. PROTOM Strakonice, s.r.o.,  
Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČ: 43841252 

    16 710 334,00 Kč    20 219 505,00 Kč 

2. PRIMA, akciová společnost,  
Raisova 1004/I, 386 47 Strakonice, IČ: 47239743 

   16 978 382,89 Kč     20 543 843,30 Kč 

3. Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.,  
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, IČ: 26071584 

    20 656 749,97 Kč     24 994 667,87 Kč 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem: PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 
Strakonice, IČ: 43841252, na realizaci stavby „Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí 
čp. 1, čp. 2, čp. 270“, za cenu 16 710 334,- Kč bez DPH, tj. 20 219 505,- včetně DPH 21 %.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 4 schváleno (Ing. Joza nehlasoval) 

6) Miroslav Sivák,– prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 2995/2013 (111/13a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
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s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 012 o velikosti 2+1 a 
výměře 65,37 m2, s panem Miroslavem Sivákem, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
HLASOVÁNO: pro 5 schváleno 

7) Patricie Bledá,– prodloužení Smlouvy   o nájmu bytu 
Usnesení č. 2996/2013 (111/13a) 
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, se slečnou Patricií Bledou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu   o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
HLASOVÁNO: pro 5 schváleno 

8) Irena Rambousková,– prodloužení Smlouvy o nájmu tzv. startovacího bytu 
Usnesení č. 2997/2013 (111/13a) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Irenou Rambouskovou, týkající se prodloužení nájmu bytu o 
další 1 měsíc. 
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni 
ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  
HLASOVÁNO: pro 5 schváleno 

9) Irena Balogová,– prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 2998/2013 (111/13a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. B11 o velikosti 1+1 a 
výměře 57,27 m2, se slečnou Irenou Balogovou, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu  o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
HLASOVÁNO: pro 5 schváleno 

7. TS – bytové záležitosti 
1.Poskytnutí přístřeší – Volfová Bohuslava,  
Usnesení č. 2999/2013 (111/10) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
Použít bytovou jednotku 1+0 v ul. Budovatelská 614, číslo bytu 003, I. kategorie v  
1. nadzemním podlaží domu, jako přístřeší pro Volfovou Bohuslavu, formou smlouvy o 
nájmu na dobu 6 měsíců. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.převzít vyklizený byt a poskytnout přístřeší. 
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HLASOVÁNO: pro 5 schváleno 

2. Revokace usnesení 2865/2013(106/3) – neprodloužení nájemní smlouvy Sivák Julius, 
Usnesení č. 3000/2013 (111/10) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
revokovat usnesení  2865/2013(106/3) a netrvat na výpovědi nájmu z bytu panu Sivákovi 
Juliovi. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. ponechat v platnosti původní smlouvu na dobu určitou tj. do 
31.12.2013. 
HLASOVÁNO: pro 5 schváleno 

odešel Mgr. Pavelka 
 
8. Užití znaku města 
Usnesení č. 3001/2013 (111/11) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice v připravované knize, která bude navazovat na knihu Stará 
Otava mezi Strakonicemi a Pískem autorů Jiřího Fröhlicha, a Jaroslavy Pixové,  
HLASOVÁNO: pro 4 schváleno 

9. Rozpočtová  opatření  č.  70 – 74 
Usnesení č. 3002/2013 (111/14) 
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje  
RO  č. 70  ve výši  2 738 372,- Kč 
Zpětná dotace ze strukturálního fondu ERDF na realizaci projektu „Revitalizace sídliště Mír, 
Strakonice – I. etapa“. 
RO  č. 71  ve výši  4 998,- Kč 
Dotace z Jihočeského kraje na pokrytí prvotních nákladů v rámci řešení krizové situace při 
povodních po vytrvalých deštích v červnu 2013. 
RO  č. 72  ve výši  1 112 933,81 Kč 
Neinvestiční zálohová platba  transferu ze státního rozpočtu a EU pro ZŠ Povážská, 
Strakonice na projekt OP VK „Moderně a interaktivně ve výuce“. 
RO  č. 73  ve výši  8 000,- Kč 
Zvýšení rozpočtu na položce Zdravé město na úhradu nákladů spojených s realizací zdravotně 
preventivní akce „Udělej něco pro zdraví“. Rozpočtové opatření bude kryto z úhrady za 
realizaci akce a reklamy od Nemocnice Strakonice, a.s. a Zdravotní pojišťovny MVČR. 
RO  č. 74  ve výši  60.000,- Kč 
Výměna oken v hasičské zbrojnici v Předních Ptákovicích. RO bude kryto vratkou 
příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 70 - 74 provést. 
HLASOVÁNO: pro 4 schváleno 

10. Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává Tržní řád města Strakonice 
Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnila Bc. Vadlejchová 
Usnesení č. 3003/2013 (111/9) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje  
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Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává Tržní řád města Strakonice 
II. Ukládá 
Odboru obecní živnostenský úřad stanoveným způsobem zveřejnit Nařízení obce č.1/2013, 
kterým se vydává Tržní řád města Strakonice 
HLASOVÁNO: pro 4 schváleno 

11. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 3004/2013 (111/15) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném 
pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města 
Strakonice č. 1/2001, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku 
od 25. července 2013 do 30. června 2014 – reprodukovaná hudba – Music club Inferno – 
Spojařů 1254, 386 01 Strakonice, pořádá M-Hai plus s.ro., Žerotínova 483/1, 370 04 České 
Budějovice, IČ 26069172 - pravidelně jednou za měsíc v pátek a každou sobotu - od 22:00 
hodin do 05:00 hodin následujícího dne. 
HLASOVÁNO: pro 4 schváleno 

12. Inženýrské sítě v lokalitě Za Stínadly 
Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnila Ing. arch. Slámová 
Usnesení č. 3005/2013 (111/7) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
Informaci o možnostech řešení inženýrských sítí v lokalitě Za Stínadly 
II. Rozhodla 
S ohledem na koncepční přístup k řešení odkanalizování ve městě Strakonice, že 
odkanalizování pozemků v severozápadní části lokality Za Stínadly bude řešeno do 
kanalizačního řadu v lokalitě Za Stínadly dle platného Regulačního plánu 
HLASOVÁNO: pro 4 schváleno 

13. Podnět k pořízení změny Regulačního plánu Za Stínadly – inženýrské sítě 
Usnesení č. 3006/2013 (105/4) 
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM souhlasit 
s pořízením změny Regulačního plánu Za Stínadly – inženýrské sítě 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit podnět k pořízení změny Regulačního plánu Za Stínadly – 
inženýrské sítě na projednání Zastupitelstva města Strakonice 
HLASOVÁNO: pro 4 schváleno 

14. Smlouva č. 10062321 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
na projekt „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“  
Usnesení č. 3007/2013 (111/16) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy č. 10062321 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „ÚV Pracejovice – 
rekonstrukce a modernizace“ mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a 
Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 
II. Pověřuje 
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starostu města podpisem předmětné smlouvy 
HLASOVÁNO: pro 4 schváleno 

15. Příspěvek – propagace akce „Sochy pro park 24. 8. 2013“  
Usnesení č. 3008/2013 (111/17) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku o. s. Sunshine Cabaret, Švandy dudáka 737, 386 01  Strakonice ve 
výši Kč 1 510,- na zajištění akce Sochy pro park, která se uskuteční 19.-24. 8. 2013 
v Rennerových sadech.  
HLASOVÁNO: pro 4 schváleno 

16. SDH Dražejov – žádost o zakoupení párty stanů a setů k sezení 
Usnesení č. 3009/2013  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
žádost SDH Dražejov o zakoupení párty stanů a setů k sezení. Pořízení bude řešeno 
prostřednictvím grantů SMOOS. 
HLASOVÁNO: pro 4 schváleno 

17. Projekt „Zateplení a výměna oken sportovní haly STARZ, Strakonice“ -  odmítnutí 
dotace z Operačního programu Životní prostředí 
Usnesení č. 3010/2013 (111/18)  
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí  
za finančních podmínek uvedených v Registračním listu akce ze dne 28. 11. 2012 a 
Rozhodnutí  č. 12121013-SFŽP ze dne 30. 11. 2012 s realizací projektu „Zateplení a výměna 
oken sportovní haly STARZ, Strakonice“ podpořeného z Operačního programu Životní 
prostředí 
II. Rozhodla 
o odmítnutí finanční podpory z Operačního programu Životní prostředí na realizaci projektu 
„Zateplení a výměna oken sportovní haly STARZ, Strakonice“  
III. Ukládá  
odboru rozvoje informovat o této skutečnosti Státní fond životního prostředí ČR 
HLASOVÁNO: pro 4 schváleno 

18. Projekt „Realizace energetických úspor v objektu Sportovní haly STARZ, 
Strakonice“ - podání žádosti o dotaci 
Usnesení č. 3011/2013 (111/19)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Realizace energetických úspor v objektu 
Sportovní haly STARZ, Strakonice“ do Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 
3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a 
využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, 50. výzva) 
II. Pověřuje 
místostarostku města PhDr. Ivanu Říhovou jednáním se Státním fondem životního prostředí 
ČR v souvislosti s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Realizace energetických 
úspor v objektu Sportovní haly STARZ, Strakonice“ do Operačního programu Životní 
prostředí (Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 – 
Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, 50. výzva) 
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III. Souhlasí 
s uzavřením Mandátní smlouvy na vypracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci 
Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, 
Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské 
sféry) na projekt „Realizace energetických úspor v objektu Sportovní haly STARZ, 
Strakonice“ se společností Allowance s.r.o., Korunní 810/104, 101 00  Praha 10 – Vinohrady. 
Cena díla je 108.900,- Kč (vč. 21 % DPH). 
Finanční částka ve výši 108.900,- Kč bude uhrazena ze schváleného rozpočtu města 
Strakonice na rok 2013 – položky č. 296 „Přípravné práce a konzultační činnost k žádostem o 
dotace“. 
IV. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy  
HLASOVÁNO: pro 4 schváleno 

19. Podání žádosti o dotaci na odstranění škod způsobených při povodni v červnu 2013   
Usnesení č. 3012/2013 (111/20)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z programu Ministerstva dopravy na odstraňování škod na 
místních komunikacích a majetku obcí souvisejícím s dopravou vzniklých v důsledku povodní 
v květnu a červnu 2013, a to na financování škod způsobených povodněmi na místních 
komunikacích v majetku města Strakonice dle seznamu v příloze 
II. Souhlasí  
v případě získání dotace z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků 
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2013 na spolufinancování nápravy škod 
způsobených povodněmi na místních komunikacích v majetku města Strakonice  
HLASOVÁNO: pro 4 schváleno 

 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel       Ing. Luděk Joza 
místostarosta             člen RM 
 


