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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  116. jednání Rady města Strakonice 

konaného 25. září 2013 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     7 členů RM 
Mgr. Ing. Vondrys – starosta  
PhDr. Říhová - místostarostka  
Ing. Pavel – místostarosta  
RM: Mgr. Pavelka, Mgr. Cháberová, Mgr. Samec, Ing. Joza 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka 
Mgr. Malotová - PR 

   Ing. Zeman – vedoucí SÚ 
 
Omluveni:  Ing. Tůma – tajemník 
 
 
Program:  
  
                             
1. Úprava usnesení – Občanské sdružení Strakoband – fotbalový turnaj  
         Usnesení č. 3151/2013          
2. Zápis z 10. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice 
                Usnesení č. 3152/2013          
3. Rozpočtová opatření č. 92 - 95 

        Usnesení č. 3153/2013          
4. Smlouva o provedení ohňostroje – Milan Skála 

        Usnesení č. 3154/2013          
5. Plnění usnesení RM za období I. a II. čtvrtletí 2013 
                Usnesení č. 3155/2013          
6. Majetkové záležitosti 

          Usnesení č. 3156/2013 – 3168/2013          
7. Zápis z  4. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 3. září 2013    
                           Usnesení č. 3169/2013          
8. Užití znaku města 

        Usnesení č. 3170/2013     
 
 
 
 
 
 
116. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:30 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 



 2 

1. Úprava usnesení – Občanské sdružení Strakoband – fotbalový turnaj  
Usnesení č. 3151/2013 (116/1) 
Rada města po projednání  
I. Upravuje   
usnesení č. 3036/2013 ze dne 7. srpna 2013  (změna termínu a místa konání) následovně:  
I. Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3 500,- Kč Občanskému sdružení 
STRAKOBAND na úhradu pronájmu sálu v DDM Strakonice 24. 8. 2013 a na ceny pro 
vítěze na vyhlášení výsledků dětského fotbalového turnaje, který se koná 17. 8. 2013 na hřišti 
Na Křemelce. Bude hrazeno z organizace 217 – příspěvky na kulturu.  
 
2. Zápis z 10. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice 
Usnesení č. 3152/2013 (116/2) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 10. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice ze dne 9. 9. 2013. 
 
3. Rozpočtová opatření č. 92 - 95 
Usnesení č. 3153/2013 (116/3) 
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje  
RO  č. 92      Změna rozpisu rozpočtu  
Tímto rozpočtovým opatřením nedochází ke změně částky ani účelu poskytnutých prostředků, 
dochází pouze k přesunům v rámci daného odboru 
odbor účel org. paragraf položka částka 
            
Maj ÚV Hajská – rekonstrukce – investice                        724 2310 6121   -118 000 
  změna z investiční  položky na neinvestiční - opravy 724 2310 5171 118 000 
    
Rozvoj Žádosti o dotace – neinvestiční položka 296 3639 5169 -3 000 
  změna z neinvestiční  položky na položku investiční 296 3639 6121 3 000 
RO č. 93  ve výši  250 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z položky dotace ČSAD STTRANS a.s., kde dojde k úspoře 
prostředků z důvodu nižší předpokládané ztráty na rok 2013, než bylo původně plánováno, na 
položku údržba a opravy budov základních a mateřských škol. 
RO č. 94 ve výši  112 152,18 Kč 
Doplatek dotace na dokrytí nákladů spojených s volbou prezidenta ČR v roce 2013. 
RO č. 95 ve výši  5 394,- Kč 
Doplatek dotace na sociálně právní ochranu dětí dle rozhodnutí MPSV. O tuto částku bude 
sníženo použití kontokorentního úvěru. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 92 - 95 provést. 
 
4. Smlouva o provedení ohňostroje – Milan Skála 
Usnesení č. 3154/2013 (116/4) 
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o provedení ohňostroje s panem Milanem Skálou, Volyně na realizaci 
novoročního ohňostroje dne 1. 1. 2014 za smluvní cenu Kč 125 000,-   (včetně DPH). 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy v předloženém znění. 
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5. Plnění usnesení RM za období I. a II. čtvrtletí 2013 
Usnesení č. 3155/2013 (116/5) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení RM za období I. a II. čtvrtletí 2013 
II. Schvaluje 
vyřazení z evidencce 576 splněných usnesení 
III. Revokuje  
usn. č. 1577/2012, 1727/2012 (bod I.), 1831/2012 (bod II.), 2271/2012, 2714/2013, 
2918/2013 
IV. Vy řazuje do evidence usnesení s trvalou platností       
usnesení č. 2060/2012 (bod II.), 2317/2012, 2436/2013, 2726/2013, 2900/2013 (bod 
IV.,V.,VI.,VII.,VIII.) 
V.Ukládá  
tajemníkovi vést v evidenci 90 nesplněných usnesení a zajistit jejich plnění   
 
6. Majetkové záležitosti 
 
1) Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice – 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene z důvodu připravované  
stavby „I/22 Strakonice“ (tzv. Severní dopravní půloblouk)  
Usnesení č. 3156/2013 (116/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se  Správou a údržbou 
silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice k pozemkům:  

- p. č. 1281/22, ostatní plocha, silnice, o výměře 5 m2 
- p. č. 1281/26, ostatní plocha, silnice, o výměře 1 m2  
- p. č. 1288/40, ostatní plocha, silnice, o výměře 107 m2  
- p. č. 1288/41, ostatní plocha, silnice, o výměře 13 m2  
- p. č. 1288/42, ostatní plocha, silnice, o výměře 134 m2  
- p. č. 1288/45, ostatní plocha, silnice, o výměře 55 m2  
- p. č. 797/33, ostatní plocha, silnice, o výměře 464 m2  
- p. č. 797/36, ostatní plocha, silnice, o výměře 3111 m2  
- p. č. 797/44, ostatní plocha, silnice, o výměře 984 m2  
- p. č. 797/45, ostatní plocha, silnice, o výměře 50 m2 (silnice II/173),  

vše v  k.ú. Strakonice, spočívající v zatížení těchto pozemků budoucími komunikacemi, 
chodníky, parkovacími místy a zelení z důvodu připravované stavby „I/22 Strakonice“ (tzv. 
Severní dopravní půloblouk), a to bezúplatně.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

            
2) Výpůjčka  nebytové jednotky  
Usnesení č. 3157/2013 (116/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytové jednotky č. 988/102 o výměře 23,8 m2 v přízemí 
domu č.p. 988 v ul. Ellerova ve Strakonicích mezi městem Strakonice a slečnou Dominikou 
Váňovou, Strakonice, za účelem  využití prostorů pro taneční zkoušky a k uskladnění 
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kostýmů a rekvizit taneční skupiny IGNIS MARINIS, výpůjčitel  bude hradit na své náklady 
služby spojené s výpůjčkou, smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu 1 roku. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
3) Prodejní stánky na tržnici u kostela Sv. Markéty - nájemní smlouva 
Usnesení č. 3158/2013 (116/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
se zněním předložené nájemní smlouvy, týkající se pronájmu 10-ti prodejních stánků  a dále 2 
stánků, sloužící jako nezbytné zázemí pro tržnici (zázemí pro úklid a WC),umístěných na 
pozemku p.č. stavební 308, vše v katastrálním území Strakonice. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětných  smluv  v souladu s usnesením RM číslo 3122/2013 ze 
dne 4. září 2013. 
 
4)  Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. dle KN 215/1 v k.ú. Přední 
Ptákovice 
Usnesení č. 3159/2013 (116/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro umístění 
vodovodní šachty na pozemek p.č. dle KN 215/1 k.ú. Přední Ptákovice v majetku pana 
Houdka. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch města Strakonice a cena za zřízení 
věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
1) Miroslav Sivák, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 3160/2013 (116/6a) 
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 
 
2) Patricie Bledá, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 3161/2013 (116/6a) 
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. 
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3) Irena Balogová, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 3162/2013 (116/6a) 
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 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, se slečnou Irenou Balogovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
4) Helena Zádrapová, Strakonice – prodloužení Smlouvy   o nájmu bytu 
Usnesení č. 3163/2013 (116/6a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  A31 o velikosti 1+1 a 
výměře 42,18 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská pro paní Helenu Zádrapovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
5) Josef Lacko, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3164/2013 (116/6a) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí  
s uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2012-379 na b.j. č. A02 v domě č.p. 
613, ul. Budovatelská, s panem Josefem Lackem, Strakonice, přičemž předmětem dodatku 
bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce.  
Součástí dodatku bude dále ustanovení, že nájemce do 6. října 2013 uhradí část dluhu na 
nájemném za měsíc srpen 2013 ve výši 1.039,- Kč, část dluhu za měsíc září 2013 ve výši 
1.039,- Kč a vyúčtování služeb za rok 2012 ve výši 500,- Kč (z NS č. 2012-379).  
Dále do 31. října 2013 bude uhrazen běžný nájem za měsíc říjen 2013 ve výši 2.649,- Kč a 
doplacen nájem za měsíc září 2012 v částce 2.513,- Kč.  
Do 30. listopadu 2013 bude zaplacen běžný nájem ve výši 2.649,- Kč a doplacen nájem za 
měsíc srpen 2012 v částce 669,- Kč a vyúčtování služeb za rok 2012 (z NS č. 09-469).  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
6) RENGL, s.r.o., Zákopnická 354/11, Liberec 460 14, zastoupená panem Jaroslavem 
Renglem – doplnění usnesení  
Usnesení č. 3165/2013 (116/6a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 619/2 v k.ú. Nové Strakonice, za 
účelem umístění, napojení 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, za minimální cenu 2.000,- Kč ročně za 
jednu plakátovací plochu + DPH. Konkrétní umístění každého nosiče plakátovací plochy bude 
před osazením na předmět nájmu písemně odsouhlaseno architektem města Strakonice.  
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7)  Žádost o souhlas s opravou (výměnou) stávajících telekomunikačních kabelů spol. 
UPC Česká republika a.s, na pozemcích v majetku města Strakonice  p.č. dle KN 217/2, 
239/4, 385/3, 565/24, 1267/2, 1272/5, 1272/18 a 1499/1 vše  v k.ú. Strakonice v souvislosti 
s realizací stavby „SEK Strakonice I“ 
Žadatel:  UPC Česká republika s r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 
V zastoupení: SUP – Technik spol. s r.o.,  K Libuši 4/24, 148 00 Praha 4 
Usnesení č. 3166/2013 (116/6a) 
Rada města po projednání v souvislosti s realizací stavby: „SEK Strakonice I – výměna 
vedení technické infrastruktury“ 
I. Souhlasí 
s uložením   optického kabelu UPC do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
217/2, 239/4, 385/3, 565/24, 1267/2, 1272/5, 1272/18 a 1499/1vše  v k.ú. Strakonice za 
následujících podmínek : 
1) Úprava povrchů bude provedena dle přílohy (Zvláštní užívání komunikace) 
2) Veškeré překládky optického kabelu, které budou vyvolány stavebními akcemi města 
Strakonice, budou provedeny vlastníkem optického kabelu na jeho náklady. 
3) Optický kabel vedený v rostlém terénu bude vložen do chráničky HDPE.  
4) Optický kabel  v rostlém terénu bude uložen v těsné blízkosti chodníkových obrub . 
5) Stávající metalické kabely budou v celé trase odstraněny. 
6)  V celé trase optického kabelu budou přidány 2 ks barevně odlišených chrániček HDPE 
o rozměru 40/33 mm z důvodu možnosti protažení optických kabelů využívaných městem 
Strakonice.  
7) Poplatek za uložení optického kabelu do pozemků v majetku města Strakonice bude 
dle skutečné délky uložení na základě geometrického zaměření x peněžní sazba za 1 mb 
uložení (200,00 Kč ). (Dle projektové dokumentace  cca 280m x 200 Kč/m = 56.000,- Kč bez 
DPH). 
II. Souhlasí 
s vypracováním dohody o uložení inženýrských sítí.  
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
8) Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: ,,Zastřešení tribuny ČZ Strakonice“ 
Usnesení č. 3167/2013 (116/6a) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci  akce „Zastřešení tribuny ČZ Strakonice“ 
v rozsahu varianta a) (rekonstrukce  obsahuje opravu betonových sloupů a výměnu 
konstrukce a krytiny) těmto dodavatelům: 
1. PRIMA  a.s., Strakonice,  Raisova  1004 , 386 01 
2. CHLÁDEK FCH  s.r.o.V Lipkách 96 Strakonice  386 01  
3. SALVETE spol. s r.o., , Písecká 506 Strakonice  386 01  
4. PROTOM Strakonice , s.r.o. Písecká 290 , 386 01 Strakonice             
5. GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o. Řepice 138 , 386 01 Strakonice   
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na  realizaci stavby „Zastřešení tribuny ČZ 
Strakonic“ 
III. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
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IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen  Ing. Pavel Pavel 
2. člen  Ing. Jana Narovcová 
3. člen  Ing. Lukáš Srb 
4. člen  Ing. Miloš Haiser 
5. člen  p. Michal Bezpalec 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník  člen Mgr. Ing. Pavel Vondrys  
2. náhradník  Ing. Jan Blahout 
3. náhradník  Ing. Švehla Oldřich 
4. náhradník  p. Jaroslav Houska 
5. náhradník  p. Eliška Kučerová 
V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
9) Žádost paní Dagmar Kollerové, Strakonice 
Usnesení č. 3168/2013 (116/6a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 92-001 uzavřené dne 18.6.1992 mezi 
městem Strakonice a paní Dagmar Kollerovou, Strakonice, a sice dohodou ke dni 31.12.2013. 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostorů o výměře 51,35 m2 v přízemí 
objektu čp. 49 na Velkém náměstí ve Strakonicích. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody. 
 
7. Zápis z  4. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 3. září 2013     
Usnesení č. 3169/2013 (116/7) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 4. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 3. září 2013. 
II. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 3.000,- Občanskému sdružení Kruh, MgA. Marcele 
Steinbachové, Londýnská 54, Praha na realizaci Dne architektury ve Strakonicích – 
Odpolední šichta v přádelně 6. 10. 2013. 
 
8. Užití znaku města 
Usnesení č. 3170/2013 (116/8) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice na trička, která budou rozdávána během závodu v agility 
Memoriálu Věry Bůbalové. Závod, který pořádá Osa agility a ZKO Strakonice, Pavla 
Martíšková, Strakonice, proběhne 26. října 2013 ve Strakonicích. 
II. Nesouhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku na výše uvedenou akci. 
 
 
 
 


