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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  125. jednání Rady města Strakonice 

konaného 27. listopadu 2013 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

   Ing. Tůma – tajemník 
Mgr. Malotová - PR 

 
Omluveni:  Mgr. Samec – člen RM   
 
Program:  
1. Rozpočtové opatření č. 113                   

       Usnesení č. 3313/2013 
2. ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280  – žádost o schválení přijetí daru  

       Usnesení č. 3314/2013 
3. Projekt „Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice – V. etapa“ 

       Usnesení č. 3315/2013 
4. Smlouva GPNJC/SML/201302, grant „Cyklotrasa Volyňka – ukončení sezóny 2014“  

       Usnesení č. 3316/2013 
5. Smlouva GPNJC/SML/201303, grant „Strakonické vítání léta 2014 – cyklovýlet Po 
stopách husitů“  

       Usnesení č. 3317/2013 
6. Licenční smlouva s OSA (ohňostroj 2014) 

       Usnesení č. 3318/2013 
7. Rozpočtový výhled města Strakonice na rok 2015 - 2018 

       Usnesení č. 3319/2013 
8. Poplatek za komunální odpad pro r. 2014 

       Usnesení č. 3320/2013 
9. Rozpočtové opatření č.120                  

                   Usnesení č. 3321/2013 
10. Majetkové záležitosti 

          Usnesení č. 3322/2013 – 3345/2013 
11. Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 5/2013 o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se 
stavebním odpadem  

       Usnesení č. 3346/2013 
12. Fórum zdravého města 2013 - ověřené prioritní náměty  

       Usnesení č. 3347/2013 
13. TS: 
A/ Návrh ceny vodného a stočného, výše nájemného z  VH infrastruktury na rok 2014                     

       Usnesení č. 3348/2013 
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B/ Dodatek č. 1/2013 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 4. 1997 (zametací vůz)  
       Usnesení č. 3349/2013 

 
14. Smlouva č. 13153503 se SFŽP ČR na projekt „Zateplení a  výměna oken MŠ Lidická   

       Usnesení č. 3350/2013 
15. Udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte  

       Usnesení č. 3351/2013 
16. Finanční příspěvek: A/ Nemocnice Strakonice a.s. (RO č. 121) 

                  Usnesení č. 3352/2013 
B/TJ Fezko Strakonice, kuželkářský oddíl (RO č. 122) 

                             Usnesení č. 3353/2013 
C/ Strakonická dudácká muzika (RO č. 119) 

       Usnesení č. 3354/2013 
17. HZS Jihočeského kraje, ÚO Strakonice – zapůjčení  sportovního areálu Na Sídlišti 

       Usnesení č. 3355/2013 
              
 
 
                    
125. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:40 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 
 
1. Rozpočtové opatření č. 113                   
Usnesení č. 3313/2013 (125/1) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
RO  č. 113  ve výši  250.000,- Kč 
snížení účelových prostředků příspěvkové organizace STARZ Strakonice, určených na 
energie (elektrická energie, teplo, voda, odpisy) o částku 250 000,- Kč. O tuto částku bude 
snížen příspěvek na provoz příspěvkové organizaci STARZ Strakonice. 
 
2. Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280  – žádost o schválení 
přijetí daru  
Usnesení č. 3314/2013 (125/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s přijetím daru od SRPŠ při ZŠ F. L. Čelakovského, Chelčického 555, Strakonice v celkové 
výši 48.430 Kč. Jedná se o sportovní potřeby v hodnotě 6.835 Kč, knihy do žákovské  
knihovny v hodnotě 12.767 Kč, rytmickou soupravu v hodnotě 9.000 Kč, sportovní obuv        
v hodnotě 9.995 Kč, kalhoty na florbal v hodnotě 4.170 Kč, chrániče na florbal v hodnotě 
1.049 Kč a sadu míčů v hodnotě 4.614 Kč. 
 
3. Projekt „Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice – V. etapa“ 
Usnesení č. 3315/2013 (124/3) 
Rada města po projednání  
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I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice – V. etapa“ a předložení 
žádosti o poskytnutí podpory do programu Podpora bydlení Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR  
II. Doporu čuje ZM 
schválit kofinancování projektu „Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice – V. etapa“ 
z rozpočtu města Strakonice ve výši minimálně 30 % celkových nákladů, v případě přidělení 
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR . Celkové výdaje projektu činí 14 161 840. Vlastní 
podíl žadatele je 10 161 840,-Kč. 
 
4. Smlouva GPNJC/SML/201302, grant „Cyklotrasa Volyňka – ukončení sezóny 2014“  
Usnesení č. 3316/2013 (125/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy GPNJC/SML/201302 o poskytnutí grantu z Grantového programu 
Nadace Jihočeské cyklostezky na akci „Cyklotrasa Volyňka – ukončení sezóny 2014“ mezi 
městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a Nadací Jihočeské cyklostezky, 
B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice. Odhad celkových nákladů činí cca 25.000,-Kč. 
Z toho spoluúčast města je cca 15.000,-Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
5. Smlouva GPNJC/SML/201303,grant „Strakonické vítání léta 2014 – cyklovýlet Po 
stopách husitů“  
Usnesení č. 3317/2013 (128/8) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy GPNJC/SML/201303 o poskytnutí grantu z Grantového programu 
Nadace Jihočeské cyklostezky na akci „Strakonické vítání léta 2014 – cyklovýlet Po stopách 
husitů“ mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a Nadací Jihočeské 
cyklostezky, B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice.  Získaná výše dotace je 8.800,-Kč. 
Spoluúčast města je 1.760,-Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
6. Licenční smlouva s OSA (ohňostroj 2014) 
Usnesení č. 3318/2013 (125/12) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností OSA – 
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., Čs. Armády 20, 16056 Praha 6. 
Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci kulturního programu na parkovišti pod 
nemocnicí při Václavské pouti 27. až 29. 9. 2013. Autorská odměna činí 4004,- vč. DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
7. Rozpočtový výhled města Strakonice na rok 2015 - 2018 
Usnesení č. 3319/2013 (125/5) 
Rada města po projednání  
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I. Schvaluje   
Rozpočtový výhled města Strakonice na rok 2015 – 2018. 
 
8. Poplatek za komunální odpad pro r. 2014 
Usnesení č. 3320/2013 (125/11) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
Přehled výdajů na svoz a uložení domovního odpadu r. 2012. 
II. Doporu čuje ZM 
pro rok 2014 poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů  nenavyšovat a schválit ve výši 540,- Kč na osobu/rok. 
 
9. Rozpočtové opatření č. 120                   
Usnesení č. 3321/2013 (125/16) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
schválit 
RO  č. 120  ve výši  2 100 000,- Kč 
Zvýšení finančních prostředků na financování služeb objednávaných městem Strakonice u 
Technických služeb Strakonice s.r.o.  Jedná se zejména o úhradu výdajů na zimní údržbu 
komunikací včetně úklidu drtě po zimním posypu a vynucené opravy výtluků na 
komunikacích po tuhé zimě.  
Rozpočtové opatření bude kryto odvodem  příspěvkových  organizací do  rozpočtu  města ve  
výši  1 800 000,- Kč a přesunem z rozpočtu odboru ŽP, položka třídění odpadu, kde dojde 
k úspoře finančních prostředků ve výši 300 000,- Kč. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 120 předložit na nejbližším jednání ZM. 
 
10. Majetkové záležitosti 
 
1) Žaloba na odstranění stavby a vyklizení pozemku – AUTO HOREJŠ s.r.o. 
Usnesení č. 3322/2013 (125/13) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s mimosoudním jednáním se  žalovanou AUTO HOREJŠ s.r.o. týkající se uzavření nové 
nájemní smlouvy na pozemek parc.č. st. 3504 (pozemek pod stavbou čp.307 ve Strakonicích I 
-  stavba myčky) a pozemek parc.č. 1224/12, vše v kat. území Strakonice, z důvodu nabídky 
hrazení vyššího nájemného, neboť základní neshoda mezi stranami byla ohledně podmínek, 
za kterých je možné nájemní smlouvu ukončit.  
II. Souhlasí  
s doplněním konečného stanoviska k soudu v tom smyslu, že pouhá nabídka žalované                  
na hrazení vyššího nájemního není dostačující k uzavření nové nájemní smlouvy, ale je nutné 
akceptovat i další podmínky města Strakonice, tzn. zejména ;podmínky ukončení případné  
nájemní smlouvy, které byly vtěleny do původního návrhu města Strakonice na uzavření 
nájemní smlouvy (návrh nájemní smlouvy před podáním žaloby). 

III. Trvá 
na odstranění stavby čp. 307  (stavba myčky)  na parc.č. st. 3504 a vyklizení pozemků parc. 
č. st. 3504 a parc.č. 1224/12, vše v kat. území Strakonice. 
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2) Miroslav Sivák, Strakonice – prodloužení Smlouvy   o nájmu bytu 
Usnesení č. 3323/2013 (125/13) 
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. 3324/2013 (125/13) 
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 Balogová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3325/2013 (125/13) 
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 
 
5) Renata Kotálová, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 3326/2013 (125/13) 
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. 
 
6) Eva Šuralová, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 3327/2013 (125/13) 
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 1 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
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7) Josef Janeček, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3328/2013 (125/13) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  018 o velikosti 3+1 a 
výměře 78,70 m2 v domě č.p. 1237 ul. Mládežnická pro pana Josefa Janečka, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
8) Lenka Svobodová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3329/2013 (125/13) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  02 o velikosti 
2+kk a výměře 68,10 m2 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová pro paní Lenku Svobodovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
9) Anna Kopecká, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3330/2013 (125/13) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
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 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
10) Jana Všiváková, Strakonice – Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3331/2013 (125/13) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  004 o velikosti 
2+1 a výměře 69,10 m2 v domě č.p. 767 ul. V Ráji pro paní Janu Všivákovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
11) Věnceslava Pohlotková, Strakonice – Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3332/2013 (125/13) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 009 o velikosti 
1+1 a výměře 37,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská s paní Věnceslavou Pohlotkovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
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12) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele stavby: 
„Oprava komunikace na pozemcích p.č. 1098 a 1073/1 k.ú. Modlešovice“ 
Usnesení č. 3333/2013 (125/13) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu na základě záznamu o posouzení                    
a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby: „Oprava komunikace na p.č. 1098 a 1073/1 
k.ú. Modlešovice“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností ZNAKON a.s., 
Sousedovice 44, 386 01 Strakonice za celkovou cenu díla 362.931,64 Kč bez DPH,                       
tj. 439.147,29 Kč vč. DPH. Termín plnění do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 

 
13)  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo v souvislosti se stavbou „Komunikace a inženýrské 
sítě průmyslové zóny Jelenka ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 3334/2013 (125/13) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 
339 01 Klatovy, v souvislosti se stavbou: „Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny 
Jelenka ve Strakonicích“. Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny díla o 400.584,09 Kč 
bez DPH za vícepráce, které vyplynuly v průběhu provádění prací.. Cena díla tedy činí 
6.290.542,30 Kč bez DPH, tj. 7.611.556,19 Kč vč. DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku.  
 
14) STA, projektový ateliér, v.o.s., Havlíčkova 247, Strakonice 
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
- žádost o souhlas z titulu majitele sousedních pozemků 
 
Žadatel: HYUNDAI – Fischer CZ s.r.o., U Staré trati 1733/5, České Budějovice, IČ: 
28128125  
V zastoupení: STA, projektový ateliér, v.o.s., Ing. Václav Martan, Havlíčkova 247, 
Strakonice  
Usnesení č. 3335/2013 (125/13) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, mezi městem Strakonice a společností HYUNDAI – 
Fischer CZ s.r.o., U Staré trati 1733/5, 370 11 České Budějovice, IČ: 28128125, jejímž 
předmětem je provedení stavby „AUTOSALON HYUNDAI – Fischer CZ, s.r.o., Strakonice – 
úpravy a udržovací práce“, na pozemcích p.č. st. 3610, p.č. 797/9, p.č. 797/12 a p.č. 797/49, 
vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice. 
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
III. Souhlasí 
z titulu majitele sousedních pozemků p.č. 797/40 a p.č. 797/43, vše v k.ú. Strakonice, 
s realizací stavby „AUTOSALON HYUNDAI – Fischer CZ, s.r.o., Strakonice – úpravy a 
udržovací práce“, na pozemcích p.č. st. 3610, p.č. 797/9, p.č. 797/12 a p.č. 797/49, vše v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města Strakonice.  
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15) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. pro odběrné místo ,,Veřejné 
osvětlení Starý Dražejov“. 
Usnesení č. 3336/2013 (125/13) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s  E.ON Distribuce a.s., o připojení k distribuční soustavě E.ON. pro 
odběrné místo ,,Veřejné osvětlení Starý Dražejov“. 
II. Souhlasí 
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením, a to ve výši 8.000,- Kč 
s DPH. Úhrada tohoto podílu bude splatná do 15 dnů po podpisu této smlouvy. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
1) Vyřazení majetku  
Usnesení č. 3337/2013 (125/13a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší                          
než 20.000,- Kč: 
MěKS Strakonice: 
- videorekordér BOSH  – poř. cena 21.301,- Kč, r.poř. 2005 
- PC Comf. PRIMO  – poř. cena 21.296,50 Kč, r.poř. 2002 
- Notebook Acer – poř. cena 30.940,- Kč, r.poř. 2007 
Šmidingerova knihovna Strakonice: 
- kopírovací stroj CANON  Copy NP 1550 – poř. cena 60.000,- Kč, r.poř. 1996.  
 
2) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 012 o velikosti 2+1 (58,50 m2)  v domě č.p. 1140, 
Sídl. 1. máje,  Strakonice I  
Usnesení č. 3338/2013 (125/13a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 012/1140 o velikosti 2+1 (58,50 m2) v domě č.p. 1140, Sídl. 1. máje, 
Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku,                
dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) panu Pavlu Huspekovi, 
Strakonice,  za  cenu  611.000,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem Pavlem Huspekou, bytem                
Strakonice, jejímž předmětem bude prodej b.j. 012/1140 o velikosti 2+1 (58,50 m2) v domě 
č.p. 1140, Sídl. 1. máje,  Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku, za  cenu 611.000,-Kč. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s panem Pavlem Huspekou, Strakonice, jejímž 
předmětem bude prodej b.j. 012/1140 o velikosti 2+1 (58,50 m2) v domě č.p. 1140, Sídl. 1. 
máje, Strakonice I, včetně  spoluvlastnického  podílu  na společných  částech  domu  a  
pozemku,  za cenu 611.000,- Kč. 
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického 
podílu  na společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr 
v případě, že zájemce o koupi bytové jednotky č. 012 o velikosti 2+1 (58,50 m2) v domě            
č.p. 1140 ul. 1.máje, Strakonice I, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá. 
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V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
3) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 004 o velikosti 3+1 (79,30 m2)  v domě č.p. 1229, 
ul. Mládežnická,  Strakonice I  
Usnesení č. 3339/2013 (125/13a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 004/1229 o velikosti 3+1 (79,30 m2) v domě č.p. 1229, ul. 
Mládežnická, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 
pozemku,  dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) panu Vadymu 
Voyevoda a paní Oksaně Voievoda,  Strakonice, za  cenu  801.000,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem Vadymem Voyevoda a 
paní Oksanou Voievoda, Strakonice, jejímž předmětem bude prodej b.j. 004/1229 o velikosti 
3+1 (79,30 m2) v domě č.p. 1229, ul. Mládežnická,  Strakonice I, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku, za  cenu 801.000,-Kč. 
III. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s panem Vadymem Voyevoda a paní Oksanou 
Voievoda, Strakonice, jejímž předmětem bude prodej b.j. 004/1229 o velikosti 3+1 (79,30 m2) 
v domě č.p. 1229, ul. Mládežnická, Strakonice I, včetně  spoluvlastnického  podílu  na 
společných  částech  domu  a  pozemku,  za cenu 801.000,- Kč. 
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického 
podílu  na společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr 
v případě, že zájemce o koupi bytové jednotky č. 004 o velikosti 3+1 (79,30 m2) v domě           
č.p. 1229 ul. Mládežnická, Strakonice I, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
4) Štefan Koňarik, Strakonice x Alena Černá, Nové Kestřany, Štěkeň – žádost o 
postoupen práv a povinností k bytu  
Usnesení č. 3340/2013 (125/13a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s postoupením práv a povinností plynoucích ze smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o nájmu bytu a o uzavření budoucí smlouvy darovací uzavřené dne 15.10.2001 mezi 
městem Strakonice a panem Štefanem Koňarikem, Strakonice, týkajíc se bytu o velikosti 
garsoniéra, výměra činí (61,60 m2) v ulici Nádražní č.p. 400 ve Strakonicích II, na paní Alenu 
Černou, bytem Nové Kestřany, Štěkeň. 
II. Pověřit 
starostu města podpisem dohody o postoupení práv a povinností.  
 
5) Nabídka na bezúplatné předání vodovodního řadu do majetku města Strakonice od 
Ing. Evy Hauptové a Ing. Jiřího Haupta, CSc. – doplnění usnesení ZM č. 563/ZM/2013 
ze dne 11.9.2013 
Usnesení č. 3341/2013 (125/13a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
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souhlasit s doplněním usnesení č. 563/ZM/2013 ze dne 11.9.2013, týkající se přijetím daru, a 
to vodovodního řadu v pozemcích p.č. 90/6 a p.č. 91/7 v k.ú. Přední Ptákovice o následující: 
„Vodovodní řad zasahuje rovněž do pozemku  p.č. 626/3 v k.ú. Přední Ptákovice“. 
 
6) Darovací smlouva se smlouvou o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 3342/2013 (125/13a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením darovací smlouvy se smlouvou o zřízení věcného břemene s obcí 
Pracejovice. Předmětem daru města Strakonice obci Pracejovice jsou pozemky parc.č. 943 o 
výměře 4182m2 – ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 945/3 o výměře 1666 m2 – ostatní 
plocha, jiná plocha, parc.č. 955 o výměře 8592 m2 – vodní plocha, zamokřená plocha, parc.č. 
1132 o výměře 684 m2 – ostatní plocha, neplodná půda, vše v kat. území Pracejovice. Věcná 
břemena jsou zřizována ve prospěch města Strakonice v souvislosti s požadavky provozu ÚV 
Pracejovice a týkají se pozemků parc.č. 943, 945/3 a 955 vše v k.ú. Pracejovice (dle přílohy - 
text smlouvy). 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
7) Darovací smlouva – obec Mutěnice 
Usnesení č. 3343/2013 (125/13a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením darovací smlouvy s obcí Mutěnice. Předmětem daru města Strakonice 
obci Mutěnice je stavba bez čp./če se způsobem využití technická vybavenost postavená                
na pozemku parc.č. st. 36  a pozemek parc.č. st. 36 o výměře 146 m2 – zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v kat. území Mutěnice u Strakonic.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit Starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
8) Dodatek ke smlouvě č. 2013-277 se společností InterCora, spol. s r.o. 
Usnesení č. 3344/2013 (125/13a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením dodatku ke Smlouvě o smlouvách budoucích spojenou se smlouvou o 
spolupráci č. 2013-277 se společností InterCora, spol. s r.o., IČ 47714018, se sídlem Plzeň 
Lochotínská 18, dle textu uvedeného v příloze. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu podpisem předmětného dodatku.       
 
1) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2013-372 uzavřené se společností PROTOM 
Strakonice, s.r.o. na realizaci stavby „Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 
1, čp. 2, čp. 270“ 
Usnesení č. 3345/2013 (125/13b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2013-372 na realizaci stavby „Stavební úpravy 
– Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270“ uzavřené dne 13.8.2013 mezi městem 
Strakonice a společností PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice,                
IČ : 43841252, přičemž předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení díla z  
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2.12.2013 na 16.1.2014, přičemž termín realizace a vyúčtování částí stavebních prací v  
celkové výši minimálně 16.205.000,- Kč včetně DPH bude do 10.12.2013. V případě 
nesplnění dílčího termínu pro realizaci a vyúčtování částí stavebních prací v  požadované výši 
budou objednatelem na zhotoviteli uplatňovány smluvní pokuty a sankce dle SOD, zejména 
dle čl. 10.2. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.  
 
11. Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 5/2013 o systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému 
nakládání se stavebním odpadem  
Usnesení č. 3346/2013 (125/6) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
vydat Obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 5/2013  o systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání 
se stavebním odpadem. 
 
12. Fórum zdravého města 2013 - ověřené prioritní náměty 
Usnesení č. 3347/2013 (125/7) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí  
prioritní problémy vzešlé z veřejného projednání na Fóru zdravého města 2013 a ověřené 
následnou anketou 

1. Kompletní rekonstrukce ZŠ Dukelská 
2. Rekonstrukce sprch a WC na plaveckém stadionu 
3. Autobusové nádraží – rekonstrukce pro zdravotně postižené a rekonstrukce zastávek 
4. Dobudovat severní dopravní půloblouk 
5. Změna MHD 
6. Podpora podnikání, spolupráce, budování průmyslových zón, využití brownfields, 

propagace 
7. Dostupnost mobilní hospicové péče a rozšíření kapacity domova se zvláštním režimem  

II. Doporu čuje ZM 
vzít na vědomí výše uvedené prioritní problémy vzešlé z veřejného projednání na Fóru 
zdravého města a ověřené následnou anketou. 
III. Doporu čuje ZM 
uložit koordinátorovi Zdravého města a MA21, Komisi rozvoje města a příslušným odborům 
MěÚ rozpracovat jednotlivé náměty a dle možností je naplnit aktivitami. 
IV. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku  z kapitoly Zdravé město Strakonice následujícím organizacím: 

1. Evropskému parlamentu mládeže v České republice na 16. Národní výběrovou 
konferenci Strakonicích ve výši 10.000 Kč. 

2. Základní organizaci 20/01 ČSOP Strakonice na podporu práce s mládeží nebo na jinou 
prospěšnou aktivitu dle poslání organizace ve výši 3.000 Kč. 

3. Mateřskému centru Beruška Strakonice na podporu činnosti nebo na jinou prospěšnou 
aktivitu dle poslání organizace ve výši 2.000 Kč.  

 
13. TS: 
A/ Návrh ceny vodného a stočného, výše nájemného z  vodohospodářské infrastruktury 
na rok 2014 
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Usnesení č. 3348/2013 (125/10) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
odsouhlasit pro rok 2014  

cenu vodného  45,06  Kč 
   cenu stočného  26,31  Kč 
   výši nájemného 40 mil. Kč. 
ceny jsou uvedeny bez  DPH!!! 

 
B/ Dodatek č. 1/2013 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 4. 1997 (zametací vůz)  
Usnesení č. 3349/2013 (125/15) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 4. 1997 uzavřené mezi Městem 
Strakonice a Technickými službami Strakonice s.r.o..Předmětem dodatku je získání dotace na 
nákup speciálního zametacího vozu . Jedná se o konkrétní projekt „Snížení prašnosti na území 
města Strakonice“ podporovaný z OPŽP. Uzavřením dodatku nevznikne vyšší nárok na 
rozpočet města. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
14. Smlouva č. 13153503 se SFŽP ČR na projekt „Zateplení a  výměna oken MŠ Lidická   
Usnesení č. 3350/2013 (125/14) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy č. 13153503 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení a výměna 
oken MŠ Lidická, Strakonice“ mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a 
Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
     
15. Udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte 
Usnesení č. 3351/2013 (125/16) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte pí 
Ireně Balogové v souvislosti s konáním obřadu „Vítání občánků do života“. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku matce dítěte pí Ireně Balogové. 
 
16. Finanční příspěvek:  
A/ Nemocnice Strakonice a.s. (RO č. 121) 
Usnesení č. 3352/2013 (125/16) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1000.000,-Kč na zakoupení moderní 
zdravotnické techniky  pro interní oddělení ( obnova 4 havarovaných monitorů na JIP). 
Rozpočtové opatření bude kryto z položky příjmy z dividend. 
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B/TJ Fezko Strakonice, kuželkářský oddíl (RO č. 122) 
Usnesení č. 3353/2013 (125/16) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 125.000,-Kč na nezbytné opravy 
kuželny (např. střechy). Rozpočtové opatření bude kryto z položky příjmy z dividend. 
     
C/ Strakonická dudácká muzika (RO č. 119) 
Usnesení č. 3354/2013 (125/16) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí    
s poskytnutím finančního příspěvku Strakonické dudácké muzice ve výši Kč 10 000,- u 
příležitosti 30.výročí od založení. Rozpočtové opatření bude kryto vratkou příspěvkových 
organizací do rozpočtu zřizovatele. 
 
17. HZS Jihočeského kraje, ÚO Strakonice – zapůjčení  sportovního areálu Na Sídlišti 
Usnesení č. 3355/2013 (125/16) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s bezúplatným zapůjčením sportovního areálu Na Sídlišti (stadionu s lehkoatletickým oválem, 
spodní části tribuny a klubovny ve II. patře sportovní haly TJ ČZ v Máchově ulici)  za účelem 
zajištění průběhu soutěže příslušníků HZS Jihočeského kraje v požárním sportu, které se bude 
konat ve dnech  19.6.2014 a 20.6.2014 od 7:00 do 19:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                  Ing. Pavel Pavel   
            starosta           místostarosta   


