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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  122. jednání Rady města Strakonice 

konaného 6. listopadu 2013 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

   Ing. Tůma – tajemník 
Mgr. Malotová - PR 

 
Program:  

         
1. Zápis z Rady seniorů města 

        Usnesení č. 3251/2013 
2. TS - Rozpočet a plán oprav a údržby bytového fondu pro rok 2014 

        Usnesení č. 3252/2013 
3. Majetkové záležitosti 
                  Usnesení č. 3253/2013 – 3260/2013 
4. Pravidla pro bezplatné poskytování výřezů digitální technické mapy města Strakonice  
   studentům vysokých škol 

        Usnesení č. 3261/2013 
5. Dodatek č. 6 k Rámcové smlouvě číslo VS/15435  mezi městem a Telefónica O2 

        Usnesení č. 3262/2013 
6. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 

        Usnesení č. 3263/2013 
7. Zápis z  5. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 31. října 2013 

        Usnesení č. 3264/2013 
8. Římskokatolická farnost Strakonice – bezúplatný pronájem Rytířského sálu 

        Usnesení č. 3265/2013 
9. Zpravodaj města – vánoční příloha (RO č. 110) 

        Usnesení č. 3266/2013 
10. Různé 
 
                    

 
 
 
 
122. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:45 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
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1. Zápis z Rady seniorů města 
Usnesení č. 3251/2013 (122/1) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 5. jednání Rady seniorů města ze dne 15.10.2013. 
 
2. TS - Rozpočet a plán oprav a údržby bytového fondu pro rok 2014 
Usnesení č. 3252/2013 (122/2) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
rozpočet bytového fondu města Strakonice pro rok 2014 a to ve výši: 

příjmy:  19.000.000,- Kč  
výdaje:  11.100.000,- Kč 

Plánované jmenovité akce pro rok 2014 jsou ve výši 3.027.000,- Kč. 
 
3. Majetkové záležitosti 
 
1) Žádost paní Lenky Líbenkové, Strakonice 
Usnesení č. 3253/2013 (122/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s pronájmem 1/2 garážového stání č. 4 v objektu čp. 1391 v ul. Leknínové ve Strakonicích 
paní Lence Líbenkové, ve Strakonicích, a to za  nájemné ve výši 150,- Kč/měsíčně + DPH, 
paní Líbenková bude v garáži parkovat pouze skútr a nebude tedy využívat celé garážové 
stání, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  

 
2) Žádost  HC Strakonice, os.s., se sídlem Na Křemelce 512, Strakonice 
Usnesení č. 3254/2013 (122/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s pronájmem prostoru v objektu Zimního stadionu Strakonice, Na Křemelce 512, Strakonice, 
konkrétně se jedná o prostor  na levé straně, za dolní hlavní tribunou o výměře cca 49 m2 

následujícímu žadateli  za níže uvedených podmínek: 
- OS HC Strakonice, se sídlem Na Křemelce 512, Strakonice, pronájem za účelem 
vybudování klubovny společně s kanceláří klubu v tomto prostoru, přičemž celková zastavěná 
plocha je cca 49 m2,  nájemné ve výši 1,- Kč/ročně,  energie bude nájemce hradit dle skutečné 
spotřeby (el. energie a voda), nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou  s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce, v nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Strakonice a HC Strakonice 
budou stanoveny níže uvedené podmínky: 
- prostor by bylo po vzájemné dohodě mezi STARZ Strakonice a HC Strakonice možné 
využívat pro akce, které pořádá STARZ nebo MÚ Strakonice.  
- HC se zaváže, že bude v pronajatém prostoru dodržovat požárně bezpečnostní předpisy 
platné pro celý zimní stadion.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
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3) Žádost Václava Špeciána, Strakonice 
Usnesení č. 3255/2013 (122/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s  výpůjčkou  nebytové jednotky č. 39/2 domácí dílny o výměře    30,60 m2, nacházející se 
v suterénu (1. podzemní podlaží) domu čp. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 60, 61 v ulici Školní                  
ve Strakonicích II.  následujícímu žadateli za níže uvedených podmínek: 
- Václav Špecián, Strakonice, smlouva o výpůjčce bude uzavřena  na dobu určitou 1 roku, co 
se týká využití služeb v pronajaté NJ ze strany vypůjčitele, ve smlouvě bude stanoveno takto: 
vypůjčitel  bude využívat vodu v pronajaté NJ – spotřeba bude měřena a vyúčtována dle 
skutečnosti (podružný vodoměr), elektrická energie – vypůjčitel bude řešit přímo 
s dodavatelem, vytápění – vypůjčitel nebude využívat vytápění zavedené v NJ, zajistí na své 
náklady prostřednictvím odborné firmy odpojení od tohoto  vytápění a po ukončení výpůjčky  
uvede vytápění do původního stavu s tím, že pokud vznikne škoda v důsledku nedostatečného 
vytápění  příp. temperování, bude tuto vzniklou škodu nahrazovat vypůjčitel  na své náklady, 
nebytovou jednotku bude p. Špecián využívat jako malířský ateliér.   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
4) Ředitelství silnic  a dálnic ČR se  sídlem Na Pankráci 546/56,  Nusle, Praha 4 – 
vzájemná výpůjčka pozemků z důvodu připravované stavby „I/22 Strakonice“ (tzv. 
Severní dopravní půloblouk)  
Usnesení č. 3256/2013 (122/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
se  vzájemnou výpůjčkou pozemků p.č. 1267/10 o výměře 250 m2, p.č. 1288/33 o výměře 359 
m2, p.č. 1288/36 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,  p.č. 1267/6  o  výměře 20m2,  p.č. 1267/7 o výměře 16 m2 
a p.č. 1267/8 o výměře 22 m2, vše v k.ú. Strakonice (vlastnictví ŘSD ČR, se sídlem Na 
Pankráci   546/56,  Nusle, Praha 4) za  pozemek  p.č. 1371/157  o výměře 59 m2 v k.ú. 
Strakonice ve vlastnictví města Strakonice z důvodu připravované stavby „I/22 Strakonice“ 
(tzv. Severní dopravní půloblouk). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Přehled objednávek majetkového odboru za 3. čtvrtletí 2013 
Usnesení č. 3257/2013 (122/3) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za 3. čtvrtletí 2013. 
 
1)  Žádost  

- o souhlas z titulu majitele sousedních pozemků 
- o souhlas s udělením výjimky odstupové vzdálenosti 

Žadatel: Bc. Vladimír Babka, 386 01 Strakonice 
V zastoupení: Building Investment, s.r.o., Jan Jeništa. Strakonice 
Usnesení č. 3258/2013 (122/3a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedních pozemků p.č. 120/2, p.č. 185/2, vše v k.ú. Střela a pozemku p.č. 
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1334/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic, s realizací stavby „Doplňkové stavby k RD čp. 37 – Nový 
Dražejov“, obec Strakonice. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města Strakonice.  
II. Souhlasí 
s udělením výjimky dle § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území v platném znění, u ustanovení § 25 odst. 6 – odstupové vzdálenosti, tedy s umístěním 
stavby - „Garáže na pozemcích p.č. 119 a p.č. 185/47, vše v k.ú. Střela“ ve vzdálenosti 0,9 m 
od hranice pozemku p.č. 185/2 v k.ú. Střela (majetek města Strakonice). 
 
2) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou stavby: „Strakonice, Habeš - kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o., Katovická 175,  386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3259/2013 (122/3a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s  uložením energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 1314/2 
(komunikace Pod Hájovnou), p.č. KN 1007/5 (komunikace Jedlová), p.č. KN 1010/18 
(komunikace Borová), p.č. KN 1009/4 (komunikace Vodárenská) a p.č. KN 945/8 
(komunikace Vodárenská)  vše v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou 
přípravou: „Strakonice, Habeš - kNN“, dle sazebníku. 
Souhlas je podmíněn tím, že příčné přechody uložení energetického zařízení do komunikace 
Vodárenská na pozemcích p.č. KN 1009/4 a p.č. KN 945/8 v k.ú. Dražejov u Strakonic budou 
provedeny podvrtem. 
II. Nesouhlasí 
s uložením energetického zařízení do pozemku p.č. KN 1018/3 (komunikace Tisová) v k.ú. 
Dražejov u Strakonic, a to z důvodu probíhající záruky na provedené práce v souvislosti s 
akcí „Rekonstrukce komunikace Tisová“ 
III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy 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. KN 1314/2 (komunikace Pod Hájovnou), p.č. KN 1007/5 
(komunikace Jedlová), p.č. KN 1010/18 (komunikace Borová), p.č. KN 1009/4 (komunikace 
Vodárenská) a p.č. KN 945/8 (komunikace Vodárenská)  vše v k.ú. Dražejov u Strakonic 
v souvislosti s projektovou přípravou: „Strakonice, Habeš - kNN“, dle sazebníku. 
Souhlas je podmíněn tím, že příčné přechody uložení energetického zařízení do komunikace 
Vodárenská na pozemcích p.č. KN 1009/4 a p.č. KN 945/8 v k.ú. Dražejov u Strakonic budou 
provedeny podvrtem. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
3) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1293/1 v  k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s realizací 
stavby „Rodinný dům na pozemku  p.č. 1092/15 v k.ú. Dražejov u Strakonic“ 
Žadatel: Martin Janus,  386 01 Strakonice 
V zastoupení: Jakub Jeništa DiS, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3260/2013 (122/3a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uložením vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku v majetku města Strakonice                 
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p.č. dle KN 1293/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s realizací stavby: „Rodinný dům 
na pozemku p.č. 1092/15 v k.ú. Dražejov u Strakonic“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
4. Pravidla pro bezplatné poskytování výřezů digitální technické mapy města Strakonice 
studentům vysokých škol 
Usnesení č. 3261/2013 (122/4) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
Pravidla pro bezplatné poskytování výřezů digitální technické mapy města Strakonice 
studentům vysokých škol. 
II. Ukládá 
odborům a tajemníkovi Městského úřadu Strakonice postupovat v souladu s těmito Pravidly. 
 
5. Dodatek č. 6 k Rámcové smlouvě číslo VS/15435  mezi městem a Telefónica O2 
Usnesení č. 3262/2013 (122/5) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 5 k Rámcové smlouvě číslo VS/15435, uzavřené dne 26.3.2003 mezi 
městem Strakonice a Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 
– Michle, IČ 60193336, jehož předmětem je nastavení datové služby Internet v mobilu XXL.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem Dodatku č. 6 k Rámcové smlouvě č. VS/15435. 
 
6. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 3263/2013 (122/6) 
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 
8. listopadu 2013 – 31. prosince 2014 – taneční večery, koncerty, nepravidelně pátky a 
soboty – restaurace Hradní sklípek, Zámek 50, 38601 Strakonice – pořádá Růžena Kůsová, 
Čejetice, 386 01 Strakonice, IČ 62520474 – od 22:00 hodin do 02:00 hodin. 
16. listopadu 2013 – koncert skupiny Harlej – Sokolovna Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 
Strakonice – pořádá Jiří Toman – Český bigbít, Kolářova 303, 387 11 Katovice, IČ 46684697 
– od 22:00 hodin do 01:00 hodin. 
27. prosince 2013 – Rockové Vánoce – koncert skupin Škwor a Hamr – Sokolovna 
Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice – pořádá Jiří Toman – Český bigbít, Kolářova 
303, 387 11 Katovice, IČ 46684697 – od 22:00 hodin do 01:00 hodin. 
11. ledna 2014 – Myslivecký ples – Sokolovna Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice 
– pořádá Myslivecké sdružení „Banín“ Dražejov,  386 01 Strakonice, IČ 71227458 – od 
22:00 hodin do 03:00 hodin. 
 
7. Zápis z  5. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 31. října 2013 
Usnesení č. 3264/2013 (122/7) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
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zápis z 5. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 31. října 2013. 
II. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 5 000,- DDM Strakonice, Na Ohradě 417 na akce 
pořádané do konce roku 2013.   
III. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 10 000,- Nadačnímu fondu Gymnázia Strakonice, 
Máchova 174, Strakonice na dopravu pěveckého sboru na celostátní kolo Přehlídky 
středoškolských pěveckých sborů v Opavě ve dnech 14.-17. 11. 2013.  
IV. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši Kč  4 000,- Sdružení zdravotně postižených 
v ČR, územnímu sdružení Strakonice, Stavbařů 213, na nájemné na XVII. Předvánoční 
setkání zdravotně postižených dětí, které se uskuteční v domě kultury 11. 12. 2013.   
V. Nesouhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku Milanu Šebelíkovi na realizaci muzikálu Paganini v roce 
2013.   
VI. Nesouhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku organizaci European who is who association na 
prezentaci šermíře Tomáše Jiříka v knize Who is who. 
VII. Souhlasí    
s poskytnutím finančního příspěvku hudební skupině Šafrán ve výši Kč 10 000,- u příležitosti 
35.výročí založení skupiny.  
VIII. Schvaluje RO č. 109 ve výši  Kč 2.000,- 
zvýšení rozpočtu odboru ŠaCR na položce příspěvky na kulturu. Bude kryto vratkou 
příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele. 
 
8. Římskokatolická farnost Strakonice – bezúplatný pronájem Rytířského sálu 
Usnesení č. 3265/2013  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s bezúplatným pronájmem Rytířského sálu Strakonického hradu Římskokatolické farnosti 
Strakonice na pořádání přednášek ve dnech 14.12.2013 a  8.3.2014 jako reciproční plnění za 
bezplatné zapůjčování prostor v objektech patřících Římskokatolické farnosti na pořádání 
akcí města (kostel sv. Markéty- MDF, kostel sv. Prokopa-adventní koncerty). 
 
9. Zpravodaj města – vánoční příloha (RO č. 110) 
Usnesení č. 3266/2013  
Rada města po projednání  
I. Schvaluje RO č. 110 ve výši 30.000,-Kč 
navýšení rozpočtu OŠaCR na vydání vánoční přílohy Zpravodaje města. Bude kryto vratkou 
příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele. 
 
10. Různé 
Rada města po projednání bere na vědomí dopis navazující na dřívější petice zaměřené proti 
opakovanému obtěžování hlukem z kempu Strakonice na Podskalí. 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                  Ing. Pavel Pavel 
          starosta                          místostarosta           


