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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  114. jednání Rady města Strakonice 

konaného 4. září 2013 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Omluveni:  Ing. Joza – člen RM   
    

Program:  
 
1. Užití znaku města 

        Usnesení č. 3114/2013 
2. Majetkové záležitosti 
    Usnesení č. 3115/2013 – 3123/2013 
3. Nové znění Směrnice pro hospodaření s majetkem pro příspěvkové organizace a Směrnice 
pro hospodaření s majetkem města Strakonice a Městské policie Strakonice z r. 2011 a 
pověření tajemníka MěÚ Strakonice schvalováním přílohy Směrnice pro hospodaření 
s majetkem města Strakonice a Městské policie Strakonice 

        Usnesení č. 3124/2013 
4. Rozpočtová   opatření  č.  79 a  81   

        Usnesení č. 3125/2013 
5. p. Koleček Jaroslav – neprodloužení nájemní smlouvy na byt 

        Usnesení č. 3126/2013 
6. Finanční příspěvek: A/ ČČK Strakonice 
                 Usnesení č. 3127/2013 

B/ AEROKLUB Strakonice, o.s. 
                 Usnesení č. 3128/2013 

C/ FK Junior Strakonice, o.s. 
                 Usnesení č. 3129/2013 

D/ Sdružení zdravotně postižených v ČR Strakonice 
        Usnesení č. 3130/2013 

 
 
 
 
114. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:45 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
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1. Užití znaku města 
Usnesení č. 3114/2013 (114/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice k vydání reklamně informačních plakátů Strakonic firmou 
KOMPAKT spol. s. r. o., Ludmila Chmelíková, Pod Vodojemem 230, 342 01 Sušice II. 
Plakáty budou umístěny ve vchodech bytových domů ve Strakonicích a na veřejných místech. 
 
Majetkové záležitosti 
 
1) Pronájem garáže  
Usnesení č. 3115/2013 (114/2) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garáže č. 22, nacházející se v budově na st.p.č. 
3273 v k.ú. Strakonice  (protější tribuna Křemelka) s  žadatelem MVDr. Pavlem Duškem, 
Strakonice za nájemné navrhované žadatelem ve  výši 3.600,- Kč/rok    + DPH.  
II. Trvá  
na výši nájemného, která byla stanovena v záměru na pronájem zveřejněném dne 1.8.2013, tj. 
pronájem garáže č. 22, nacházející se v budově na st.p.č. 3273 v k.ú. Strakonice  (protější 
tribuna Křemelka) za nájemné 500,- Kč/měsíčně, tj. 6.000,- Kč/rok + DPH. 
III. Souhlasí  
s novým 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         
+ DPH. 
 
1) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 3116/2013 (114/2b) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyřazením níže uvedeného  majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší než             
20.000,- Kč: 
- inv.č. 22/70/260 - Notebook 14.1" 2.4GHz/256MB/40GB, poř. cena 48 775,60 Kč, pořízen  
4/2003 
- inv.č. 22/70/242 - switch 3COM 3300, poř. cena 71 377,40 Kč, r. poř. před r. 2003 
- inv.č. 22/70/208 - PC Celeron 1.7GHz/512MB/1.7GB, poř. cena 46 541,28 Kč, r. poř. 1995 
- inv.č. 22/70/217/2 - PC Celeron 2.4GHz/768MB/80GB, poř. cena 43 383,- Kč, r. poř. 
7/2002 
- inv.č. 22/70/3 - sedací souprava z chaty Zátoň -  poř.  cena: 25 740,-  Kč, pořízena  1.1.1993. 
 
1) RENGL s.r.o., Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec, zastoupená panem Jaroslavem 
Renglem, ředitelem společnosti – žádost o souhlas s úpravou informačně-propagačních 
plakátovacích ploch – pronájem pozemků 
Usnesení č. 3117/2013 (114/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
pronájmem  části pozemku  
- p.č. 619/2 v k.ú. Strakonice – Luční ulice 
- p.č. 636/1 v k.ú. Přední Ptákovice – Povážská ulice x Karla Dvořáka 
- p.č. 97/3 v k.ú. Strakonice  - Ellerova ulice,  
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za účelem umístění a provozování vlastních nosičů plakátovacích ploch v rámci MIOS, tj. 
výlep informačních materiálů (i třetích subjektů), kdy dojde ke zdvojení výlepových ploch,     
tzn. k napojení na již stávající plakátovací plochy, společnosti  RENGL s.r.o., Zákopnická 
354/11, 460 14 Liberec, zastoupená panem Jaroslavem Renglem, ředitelem společnosti, za 
cenu 2.000,- Kč ročně za jednu plakátovací plochu + DPH.  
Konkrétní umístění každého nosiče plakátovacích ploch bude před osazením na předmět 
nájmu  písemně odsouhlaseno architektem města Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
2) Hana Řezáčová, Strakonice I – žádost o stavební úpravy v bytě a o součinnost při 
jejich realizaci  
Usnesení č. 3118/2013 (114/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
se stavebními úpravami v domě č.p. 1237  ul. Mládežnická v bytě č. 021, které spočívají 
v odstranění vany a vybudování nového sprchového koutu, přičemž práce a úpravy rozvodů 
budou hrazeny Technickými službami Strakonice, s.r.o. z finančních prostředků určených           
na údržbu bytového fondu v majetku města Strakonice do částky 15.663,-Kč, sprchový box 
bude pořízen na náklady nájemce, paní Hany Řezáčové,  a bude instalován do původního 
bytového jádra. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. V případě opuštění bytu 
nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční kompenzaci. Nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak, bude byt uveden do původního stavu. 
 
3) Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí do pozemku v majetku  města 
Strakonice p.č. dle KN 574/6 v  k.ú. Strakonice v souvislosti s realizací stavby 
„Vodovodní přípojka pro dům č.p. 478, ul. Sv. Čecha, Strakonice“ 
Žadatel: Milan Košťál,  386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3119/2013 (114/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uložením vodovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 574/6 
v k.ú. Strakonice v souvislosti s realizací stavby: „Vodovodní přípojka pro dům č.p. 478, ul. 
Sv. Čecha, Strakonice“, dle sazebníku. 
Vodovodní přípojka  bude provedena v průběhu stavebních prací na akci: „Prodloužení 
páteřního teplovodu a výstavba nových teplovodních přípojek v ulicích Želivského a 
Svatopluka Čecha“.   
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
4) Žádost o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 574/6 v  k.ú. Strakonice v souvislosti s realizací stavby „Vodovodní přípojka pro 
dům č.p. 469, ul. Sv. Čecha, Strakonice“ 
Žadatel: Jitka Hanzalová,  386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3120/2013 (114/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uložením vodovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 574/6 
v k.ú. Strakonice v souvislosti s realizací stavby: „Vodovodní přípojka pro dům č.p. 469, ul. 
Sv. Čecha, Strakonice“, dle sazebníku. 
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Vodovodní přípojka  bude provedena v průběhu stavebních prací na akci: „Prodloužení 
páteřního teplovodu a výstavba nových teplovodních přípojek v ulicích Želivského a 
Svatopluka Čecha“.   
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
5) Žádost o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 46/2 v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou „Prodloužení plynovodu ul. Mlýnská, 
Strakonice“  
Žadatel: GALAXIE spol. s r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 
Usnesení č. 3121/2013 (114/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uložením plynovodního potrubí do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 46/2 
v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou „Prodloužení plynovodu ul. Mlýnská, Strakonice“, 
dle sazebníku . 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
6) Pronájem stánků a pozemku na tržnici u kostela  Svaté Markéty 
Usnesení č. 3122/2013 (114/2a) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s pronájmem:  
stánku číslo 1 o velikosti cca 25 m2 na části pozemku p.č. st. 308, včetně pozemku pod 
markýzou 
� - paní Janě Šefránkové, Strakonice,  za cenu 10.000,- Kč měsíčně bez DPH + inflace 

+ náklady na služby a energie  dle poměrových  měřidel 
na dobu určitou 1 roku s tím, že pokud bude nájemce plnit řádně povinnosti stanovené 
předmětnou smlouvou, dojde k automatickému prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok. 
Prodejní stánek bude užíván  za účelem provozování  prodejny s prodejem tisku + 
prodeje tabákového zboží + doplňkového zboží. 
Uzavření předmětné smlouvy je podmíněno doplněním tržního řádu.  
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku je  zahrnuto užívání společného sociálního 
zařízení a úklidové komory, umístěného ve stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu 
elektrické energie, vody v tomto stánku, přičemž budoucí uživatelé prodejních stánků mají 
právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  

II. Souhlasí 
s pronájmem:  
stánku číslo 2 o velikosti cca 20 m2 na části pozemku p.č. st. 308, včetně pozemku pod 
markýzou  
� - panu Václavu Bláhovci, Vacov, PSČ 384 86,  za cenu 3.500,- Kč měsíčně bez DPH 

+ inflace + náklady na služby a energie  dle poměrových  měřidel 
na dobu určitou 1 roku s tím, že pokud bude nájemce plnit řádně povinnosti stanovené 
předmětnou smlouvou, dojde k automatickému prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok. 
Prodejní stánek bude užíván  za účelem provozování prodejny Květinka, tj. prodej  
květin řezaných a hrnkových, keramika a upomínkové předměty, aranžování květin a 
sušiny. 
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku je  zahrnuto užívání společného sociálního 
zařízení a úklidové komory, umístěného ve stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu 
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elektrické energie, vody v tomto stánku, přičemž budoucí uživatelé prodejních stánků mají 
právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  

III. Souhlasí 
s pronájmem:  
stánku číslo 3 o velikosti cca 20 m2 na části pozemku p.č. st. 308, včetně pozemku pod 
markýzou  
� - panu Danielu Šimonovi, Doubravice, za cenu 6.000,- Kč měsíčně bez DPH + 

inflace + náklady na služby a energie  dle poměrových  měřidel na dobu určitou 1 roku 
s tím, že pokud bude nájemce plnit řádně povinnosti stanovené předmětnou smlouvou, 
dojde k automatickému prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok.  

Prodejní stánek bude užíván  za účelem provozování prodejny s prodejem  ovoce a 
zeleniny, doplňkového zboží.  
V případě odmítnutí prodejní stánku číslo 3 panem Šimonem, souhlasí s pronájmem stánku 
číslo 3  
� - panu Vladimíru Havlíkovi, Strakonice, za cenu 5.000,- Kč měsíčně bez DPH + 

inflace + náklady na služby a energie  dle poměrových  měřidel  na dobu určitou         
1 roku s tím, že pokud bude nájemce plnit řádně povinnosti stanovené předmětnou 
smlouvou, dojde k automatickému prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok.  

Prodejní stánek bude užíván za účelem provozování prodejny s prodejem tisku a 
tabákových výrobků. 
Uzavření předmětné smlouvy je podmíněno doplněním tržního řádu.  
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku je  zahrnuto užívání společného sociálního 
zařízení a úklidové komory, umístěného ve stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu 
elektrické energie, vody v tomto stánku, přičemž budoucí uživatelé prodejních stánků mají 
právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  

IV. Souhlasí 
s pronájmem:  
stánku číslo 4 o velikosti cca 25 m2 na části pozemku p.č. st. 308, včetně pozemku pod 
markýzou  
� - Jednotě,  spotřební družstvo ve Volyni, Náměstí Hrdinů 69, Volyně  387 01, za  

cenu  6.000,-Kč měsíčně bez DPH + inflace + náklady na služby a energie  dle 
poměrových  měřidel 

 na dobu určitou 1 roku s tím, že pokud bude nájemce plnit řádně povinnosti stanovené 
předmětnou smlouvou, dojde k automatickému prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok. 
Prodejní stánek bude užíván  za účelem provozování prodejny s prodejem ovoce – 
zeleniny, bylinek, hub, výrobků zpracovaných z ovoce a zeleniny, prodej ovoce a 
zeleniny od místních pěstitelů, prodej domácího medu, vajec a dalších produktů od 
místních pěstitelů a zahrádkářů. 
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku je  zahrnuto užívání společného sociálního 
zařízení a úklidové komory, umístěného ve stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu 
elektrické energie, vody v tomto stánku, přičemž budoucí uživatelé prodejních stánků mají 
právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  

V. Souhlasí 
s pronájmem:  
stánku číslo 5 o velikosti cca 25 m2 na části pozemku p.č. st. 308, včetně pozemku pod 
markýzou  
� - paní Anně Polákové, Strakonice, za  cenu  8.200,-Kč měsíčně bez DPH + inflace + 

náklady na služby a energie  dle poměrových  měřidel 
 na dobu určitou 1 roku s tím, že pokud bude nájemce plnit řádně povinnosti stanovené 
předmětnou smlouvou, dojde k automatickému prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok. 
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Prodejní stánek bude užíván  za účelem provozování prodejny s prodejem  sazenic 
květin, dekorativního zboží: velikonoce, vánoce, věnečky + ovoce , zelenina. 
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku je  zahrnuto užívání společného sociálního 
zařízení a úklidové komory, umístěného ve stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu 
elektrické energie, vody v tomto stánku, přičemž budoucí uživatelé prodejních stánků mají 
právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  

VI. Souhlasí 
s pronájmem:  
stánku číslo 6 o velikosti cca 20 m2 na části pozemku p.č. st. 308, včetně pozemku pod 
markýzou  
� - paní Vlastě Švalbové, Strakonice, za  cenu  4.800,-Kč měsíčně bez DPH + inflace + 

náklady na služby a energie  dle poměrových  měřidel 
na dobu určitou 1 roku s tím, že pokud bude nájemce plnit řádně povinnosti stanovené 
předmětnou smlouvou, dojde k automatickému prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok. 
Prodejní stánek bude užíván  za účelem provozování prodejny s prodejem - květinářství 
+ doplňkový sortiment (hnojiva, zemina, dárkové předměty, rostliny …….). 
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku je  zahrnuto užívání společného sociálního 
zařízení a úklidové komory, umístěného ve stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu 
elektrické energie, vody v tomto stánku, přičemž budoucí uživatelé prodejních stánků mají 
právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  

VII. Souhlasí 
s pronájmem:  
stánku číslo 7 o velikosti cca 25 m2 na části pozemku p.č. st. 308, včetně pozemku pod 
markýzou  
� - paní Ing. Jaroslavě Štěpánové, Nihošovice, Volyně 387 01, za  cenu  5.000,-Kč 

měsíčně bez DPH  + inflace + náklady na služby a energie  dle poměrových  měřidel 
na dobu určitou 1 roku s tím, že pokud bude nájemce plnit řádně povinnosti stanovené 
předmětnou smlouvu, dojde k automatickému prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok.  
Prodejní stánek bude užíván za účelem provozování prodejny s prodejem zboží: hlavní 
sortiment punčochové zboží, prádlo, doplňkový sortiment: šátky, čepice, klobouky apod.  
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku je  zahrnuto užívání společného sociálního 
zařízení a úklidové komory, umístěného ve stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu 
elektrické energie, vody v tomto stánku, přičemž budoucí uživatelé prodejních stánků mají 
právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  

VIII. Souhlasí 
s pronájmem:  
gastro stánku číslo 8 o velikosti cca 20 m2 na části pozemku p.č. st. 308, včetně pozemku 
pod markýzou  
� - panu Ahmedu Refaatu Mohamedu Kamel, Strakonice, za  cenu  5.000,-Kč 

měsíčně bez DPH  + inflace + náklady na služby a energie  dle poměrových  měřidel 
na dobu určitou 1 roku s tím, že pokud bude nájemce plnit řádně povinnosti stanovené 
předmětnou smlouvou,  dojde k automatickému prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok. 
Prodejní stánek bude užíván  za účelem provozování prodejny občerstvení - 
provozování rychlého občerstvení kebab + speciality arabské kuchyně. 
U gastro stánků je ve výši nájmu zahrnuto užívání společného sociálního zařízení určeného 
pro veřejnost a skladu, umístěného ve stánku číslo 12 dále náklady za spotřebu elektrické 
energie, vody, kdy budoucí uživatelé prodejních gastro stánků mají právo toto sociální 
zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku je  zahrnuto užívání společného sociálního 
zařízení a úklidové komory, umístěného ve stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu 
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elektrické energie, vody v tomto stánku, přičemž budoucí uživatelé prodejních stánků mají 
právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  

IX. Souhlasí 
s pronájmem:  
gastro stánku číslo 9 o velikosti cca 25 m2 na části pozemku p.č. st. 308, včetně pozemku 
pod markýzou  
� -  Jednotě,  spotřební družstvo ve Volyni, Náměstí Hrdinů 69, Volyně  387 01, za  

cenu  7.000,-Kč měsíčně bez DPH + inflace + náklady na služby a energie  dle 
poměrových  měřidel 

na dobu určitou 1 roku s tím, že pokud bude nájemce plnit řádně povinnosti stanovené 
předmětnou smlouvou, dojde k automatickému prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok. 
Prodejní stánek bude užíván za účelem provozování prodejny občerstvení s prodejem 
masných výrobků, teplých pokrmů, uzeniny, uzených mas, zabíječkových specialit, 
polotovarů, místních specialit, sezónních specialit od místních a regionálních výrobců. 
U gastro stánků je ve výši nájmu zahrnuto užívání společného sociálního zařízení určeného 
pro veřejnost a skladu, umístěného ve stánku číslo 12 dále náklady za spotřebu elektrické 
energie, vody, kdy budoucí uživatelé prodejních gastro stánků mají právo toto sociální 
zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku je  zahrnuto užívání společného sociálního 
zařízení a úklidové komory, umístěného ve stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu 
elektrické energie, vody v tomto stánku, přičemž budoucí uživatelé prodejních stánků mají 
právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  

X. Souhlasí 
s pronájmem:  
gastro stánku číslo 10 o velikosti cca 20 m2 na části pozemku p.č. st. 308, včetně pozemku 
pod markýzou  
� - panu Hüseyinu Kanilga, Praha 7 – Holešovice, korenspondenční adresa Nerudova 

627, Strakonice, za  cenu  5.500,-Kč měsíčně bez DPH  + inflace + náklady na služby 
a energie  dle poměrových  měřidel 

na dobu určitou 1 roku s tím, že pokud bude nájemce plnit řádně povinnosti stanovené 
předmětnou smlouvou, dojde k automatickému prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok. 
Prodejní stánek bude užíván  za účelem provozování prodejny tureckého kebabu, 
sortimentu rychlého občerstvení (hranolky, hamburgery, saláty, pití atd.). Dále  prodeji 
tureckých typických specialit rychlého občerstvení (pide, lachmacun, ayran, turecký 
černý čaj, kebab..).  
U gastro stánků je ve výši nájmu zahrnuto užívání společného sociálního zařízení určeného 
pro veřejnost a skladu, umístěného ve stánku číslo 12 dále náklady za spotřebu elektrické 
energie, vody, kdy budoucí uživatelé prodejních gastro stánků mají právo toto sociální 
zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku je  zahrnuto užívání společného sociálního 
zařízení a úklidové komory, umístěného ve stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu 
elektrické energie, vody v tomto stánku, přičemž budoucí uživatelé prodejních stánků mají 
právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  
XI. Souhlasí 
v případě, že pan Šimon ani pan Havlík nebudou mít zájem o stánek číslo 3, s vyhlášením 
záměru na pronájem prodejního stánku číslo 3 o půdorysu stánku  cca 20 m2 , včetně pozemku 
pod markýzou, umístěných  na částech pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice, o velikosti cca  
20 m2  
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� s minimální výší nájmu za užívání 1 stánku 3.500,- Kč měsíčně v případě uzavření 
nájemní smlouvy na dobu určitou 12 měsíců, bez DPH + inflace + náklady na služby a 
energie  dle poměrových  měřidel 

� s minimální výší nájmu za užívání 1 stánku 4.900,- Kč měsíčně  v případě uzavření 
nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců bez DPH + náklady na služby a energie 
dle poměrových  měřidel 

XII. Souhlasí 
v případě gastro stánků, kdy  nedojde k podpisu nájemní smlouvy, stanovit 1. náhradníka na 
tyto stánky a to  pana Michala Fr čku,  Cehnice, 387 52 Cehnice, za nabídnutou cenu na 
aktuální stánek, za účelem provozování  občerstvení a dále 2. náhradníka pana František 
Wohlmut, Strakonice za nabídnutou cenu za účelem provozování občerstvení, a to v případě, 
že pan Frčka odmítne předmětnou nájemní smlouvu podepsat.  
XIII. Souhlasí 
se změnou doby prodeje a poskytování služeb na tržnici  U Sv. Markéty oproti tržnímu řádu a  
to  tak,  že maximální doba provozu je stanovena od 5.00 hod. do 20.00 hod. (původně od     
5.00 hod do 17.00 hod.) a souhlasí toto zapracovat do tržního řádu.  
XIV. Souhlasí 
s doplněním tržního řádu o prodej tisku + prodeje tabákového zboží + doplňkového zboží 
(tzn.  prodej novin, časopisů, pohlednic, tabákových výrobků, suvenýrů, cenin, telefonních 
karet, map, jízdenek MHD, papírových kapesníků, toaletního papíru a kuřáckých potřeb …..). 
XV. Souhlasí 
s doplnění tržního řádu o to, že tržní řád se nevztahuje na další společenské akce – masopust, 
zabijačkové hody apod.  
XVI. Souhlasí 
se zákazem prodeje veškerého alkoholu (rozlívaný i lahvový) ve všech prodejních stáncích na 
tržnici u kostela Svaté Markéty, vyjma prodeje u příležitosti konání oslav, svátků, regi-
onálních nebo městských slavností, festivalů, vánočních trhů, a dalších společenských, 
kulturních i sportovních akcí a dále masopust, zabijačkové hody apod.  
XVII. Souhlasí 
s tím, že v případě že je budoucí nájemce plátcem DPH, bude cena nájmu vždy navyšována o 
aktuální sazbu DPH.  

 
7) Vybudování sociálního zařízení v objektu č.p. 772 v ul. Jiřího z Poděbrad ve 
Strakonicích (nájemce Ing. Ivan Hrdlička)  
Usnesení č. 3123/2013 (114/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s revokací usnesení RM Strakonice č. 2619/2013 (98/6) ze dne 20.3.2013. 
II. Souhlasí 
vybudování sociálního zařízení v objektu bývalé SÚS Jiřího z Poděbrad 772 ve Strakonicích 
pro potřeby nájemce Ing. Ivana Hrdličky, místo podnikání Tržní 1154, Strakonice, konkrétně 
v místnosti, ve které byla v minulosti umístěna technologie pro vracení kondenzátu 
v uvedeném objektu (místnost  sousedící s prostory pronajatými firmě Ivan Hrdlička) a to 
následujícím způsobem: 
- nájemce  Ing. Ivan Hrdlička zajistí na základě souhlasu města Strakonice na své náklady:  
odstranění zbytků ocelových armatur z uvedené místnosti,  sloužících ve své době ke vracení 
kondenzátu z uvedené místnosti, provede zavezení snížené podlahy a zhutnění zavážky                
do výše a únosnosti požadované pro další pokračování prací, dále si zajistí vytápění místnosti, 
v níž bude vybudováno sociální zařízení, elektrická energie je v místě zavedena                          
na elektroměr nájemce 
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- město Strakonice ve spolupráci s TS Strakonice s.r.o., SALVETE, spol. s r.o. a firmou      
Aleš Hromek – VODO-INSTALATÉRSTVÍ zajistí vybudování sociál. zařízení v připravené 
místnosti - osazení sprchového koutu (starší sprchový kout uložen v objektu SÚS),  připojení 
vody pro sociální zařízení z administrativní budovy v areálu, připojení na kanalizaci                        
(od panelových domů sousedících se zadní částí objektu), osazení umyvadla, bojleru, WC, 
obklady + provedení dalších potřebných prací dle projektu  s tím, že město uhradí náklady na 
realizaci tohoto záměru do výše reálných nákladů (dle předložených nabídek v celkové výši 
190.719,- Kč). 
 
3. Nové znění Směrnice pro hospodaření s majetkem pro příspěvkové organizace a 
Směrnice pro hospodaření s majetkem města Strakonice a Městské policie Strakonice z 
r. 2011 a pověření tajemníka MěÚ Strakonice schvalováním přílohy Směrnice pro 
hospodaření s majetkem města Strakonice a Městské policie Strakonice 
Usnesení č. 3124/2013 (114/3) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
nové znění Směrnice pro hospodaření s majetkem pro příspěvkové organizace a Směrnice pro 
hospodaření s majetkem města Strakonice a Městské policie Strakonice a pověřuje tajemníka 
MěÚ Strakonice schvalováním přílohy ke Směrnici pro hospodaření s majetkem města 
Strakonice a Městské policie Strakonice. 
II. Pověřuje 
tajemníka MěÚ Strakonice, aby v budoucnu sám schvaloval nové znění přílohy ke Směrnici 
pro hospodaření s majetkem města Strakonice a Městské policie Strakonice. 
 
4. Rozpočtová   opatření  č.  79 a  81   
Usnesení č. 3125/2013 (114/4) 
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje  
RO č. 81  ve výši  225 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „Zateplení a výměna oken školní kuchyně a jídelny ZŠ F. 
L. Čelakovského, čp. 555, Strakonice“ , kde došlo k úspoře finančních prostředků oproti 
předpokladu, na akci „Stavební úpravy ul. Poděbradova, čp. 772“  na úpravu sociálního 
zařízení. 
II.  Doporu čuje ZM 
schválit 
RO č. 79  ve výši  572 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „Sídliště Mír – revitalizace“ , kde došlo k úspoře 
finančních prostředků oproti předpokladu, na položku „komunikace – opravy a investice“ na 
financování nutných stavebních úprav a oprav komunikací. 
III.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření č. 81 provést a rozpočtové opatření č. 79   předložit 
na nejbližším zasedání ZM. 
 
5. p. Koleček Jaroslav – neprodloužení nájemní smlouvy na byt 
Usnesení č. 3126/2013  
Rada města po projednání  
I. Trvá 
na svém usnesení č. 2781/2013 ze dne 15.5.2013.  
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6. Finanční příspěvek:  
A/ ČČK Strakonice 
Usnesení č. 3127/2013 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ČČK Strakonice ve výši 2.000,-Kč na proplacení nákladů 
na dopravu v rámci republikového kola soutěže hlídek mladých zdravotníků, které se bude 
konat ve dnech 13.9.2013 – 15.9.2013 v Praze. Bude hrazeno vratkou příspěvkových 
organizací do rozpočtu zřizovatele (RO č. 82). 
 
B/ AEROKLUB Strakonice, o.s. 
Usnesení č. 3128/2013  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku AEROKLUBU Strakonice, os. ve výši 10.000,-Kč na 
náklady spojené s konáním druhého ročníku letecké show Strakonice on air 2013 (7.9.2013). 
Bude hrazeno vratkou příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele (RO č. 83). 
HLASOVÁNO: pro 6 schváleno 

 
C/ FK Junior Strakonice, o.s. 
Usnesení č. 3129/2013 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku FK Junior Strakonice, o.s. ve výši 20.000,-Kč na pořízení 
nových dresů a dalšího vybavení. Bude hrazeno vratkou příspěvkových organizací do 
rozpočtu zřizovatele (RO č. 84). 
 
D/ Sdružení zdravotně postižených v ČR, Strakonice 
Usnesení č. 3130/2013  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku Sdružení zdravotně postižených v ČR Strakonice ve výši  
3.533,- včetně DPH na  pronájem sálu v MěDK na XVI. Setkání seniorů, které se koná 
3.10.2013. Bude hrazeno z rozpočtu odboru školství a CR, org. 217. 
II. Souhlasí 
s převzetím záštity starostou města nad touto akcí.  
 

 

 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel               PhDr. Ivana Říhová 
  místostarosta                     místostarostka     


