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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  128. jednání Rady města Strakonice 

konaného 18. prosince 2013 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

   Ing. Tůma – tajemník 
   Mgr. Malotová - PR 
 
Program:  

      
                    

1. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD 
       Usnesení č. 3380/2013  

  B/ Ukončení ubytování v AD 
                   Usnesení č. 3381/2013  

  C/ Souhlas s navýšením počtu pracovníků    
                   Usnesení č. 3382/2013  

                       D/ Informace o uzavřených dlouhodobých nájemních smlouvách 
                   Usnesení č. 3383/2013  

2. TS - Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových   
    prostor v domech ve vlastnictví města  

                   Usnesení č. 3384/2013  
3. Odpisové plány příspěvkových organizací  

                   Usnesení č. 3385/2013  
4. Rozpočtová   opatření   č.  126 - 138 

                   Usnesení č. 3386/2013  
5. Zápis ze 7. jednání komise pro sport ze dne 4. 12. 2013 

                   Usnesení č. 3387/2013  
6. Záštita starosty města Strakonice – O putovní pohár starosty města 

                   Usnesení č. 3388/2013  
7. BK – Udělení výjimky ze zásad           

                   Usnesení č. 3389/2013  
8. MěKS - Informace o uzavřených dlouhodobých nájemních smlouvách  

                   Usnesení č. 3390/2013  
9. Hromadná smlouva o udělení licence k veřejnému provozování hudebních děl – Slavnostní  
     zahájení  adventu 2013 

                   Usnesení č. 3391/2013  
10. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 9/2006      

                   Usnesení č. 3392/2013  
11. Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, poskytování osobního příplatku, 
zvláštního příplatku a  poskytování odměn ředitelům ZŠ a MŠ, které zřizuje město Strakonice 
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                   Usnesení č. 3393/2013  
12. Zakoupení 1 ks ojetého automobilu Škoda Fabia II              

                   Usnesení č. 3394/2013  
13. ŠK – smlouvy o pronájmu           

                   Usnesení č. 3395/2013  
14. Majetkové záležitosti 

          Usnesení č. 3396/2013 – 3429/2013 
16. Uzavření MŠ zřizovaných městem v období vánočních prázdnin    

                   Usnesení č. 3430/2013  
17. STARZ – přehled smluv o pronájmu   

                   Usnesení č. 3431/2013  
18. Projekt „Odstranění havarijního stavu tribuny ve sportovním areálu Na Sídlišti, 
Strakonice“  – spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice     

                   Usnesení č. 3432/2013  
19. Projekt „Vybudování sektoru pro skok daleký ve sportovním areálu ZŠ Dukelská, 
Strakonice“  – spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice     

                   Usnesení č. 3433/2013  
20. Projekt „Strakonice v proměnách času – kniha fotografií“- podání žádosti o grant a 
spolufinancování  projektu z prostředků města Strakonice       

                   Usnesení č. 3434/2013  
21. Zápis kroniky za rok 2012          

                   Usnesení č. 3435/2013  
22. Platový výměr ředitelky ZŠ Povážská Strakonice a ředitelky MŠ Lidická   

                   Usnesení č. 3436/2013  
23. Odměny ředitelům řízených organizací za II. pol. r. 2013 

                   Usnesení č. 3437/2013  
24. VŘ na pozici ředitele/lky STARZ 

                   Usnesení č. 3438/2013  
25. Směrnice ke schvalování účetní závěrky zřízených  příspěvkových organizací a Směrnice 
ke schvalování účetní závěrky města Strakonice 
                                  Usnesení č. 3439/2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
128. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:30 
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. MěÚSS:  
A/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 3380/2013  (128/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Jana Bledého, pana Roberta Daniela, pana 
Jana Farkaše, paní Marie Ferencové, paní Petry Ferencové, pana Lukáše Horvátha, paní Ivety 
Horváthové, pana Tomáše Irdzy, paní Ireny Minarikové, pana Jaroslava Pohlotko, paní Nataši 
Schusterové, pana Jana Síkory, paní Jany Tyburcové, pana Jiřího Vacha, paní Jany Zábranské 
na dobu určitou od 1.1.2014 do 28.2.2014. 
II.  Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence  na 
dobu určitou  od 1.1.2014 do 28.2.2014. 
III.  Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence. 
 
B/ Ukončení ubytování v AD 
Usnesení č. 3381/2013  (128/2) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
ukončení ubytování v Azylovém domě paní Žanety Ferencové, pana Zdeňka Siváka, pana 
Miroslava Ferkó, paní Petry Hrdinové. 
 
C/ Souhlas s navýšením počtu pracovníků       
Usnesení č. 3382/2013  (128/14) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí   
s navýšení počtu pracovníků o jednoho pracovníka od 1. ledna 2014 do 31.12.2014 - 
průměrný přepočtený počet  pracovníků 171,5.  
II. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice nepřekročit stanovený počet pracovníků. 
 
D/ Informace o uzavřených dlouhodobých nájemních smlouvách 
Usnesení č. 3383/2013   
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
nájemní smlouvu uzavřenou MěÚSS Strakonice mezi městem Strakonice a MUDr. 
Kollrosovou týkající se nájmu ordinací v DS Rybniční a DS Lidická jiné dlouhodobé nájemní 
smlouvy MěÚSS uzavřeny nemá 
HLASOVÁNO: pro 7 - schváleno 
 
2. TS - Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění spojených s užíváním bytů a 
nebytových  prostor v domech ve vlastnictví města  
Usnesení č. 3384/2013  (128/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
se zněním pravidel o poskytování a rozúčtování plnění spojených s užíváním bytů a 
nebytových prostor v domech ve vlastnictví města Strakonice. 
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II. Ukládá 
TS Strakonice s.r.o., správě BH postupovat dle těchto pravidel. 
 
3. Odpisové plány příspěvkových organizací  
Usnesení č. 3385/2013  (128/4) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje   
odpisové plány pro r. 2013 včetně jejich aktualizace k 31. 12. 2013  podle návrhů těchto 
příspěvkových organizací: 
- MŠ Strakonice , Šumavská 264 
- MŠ Strakonice, Lidická 625 
- MŠ U Parku, Plánkova 353 
- ZŠ F.L.Čelakovského, Jezerní 1280 
- MěKS, Mírová 831 
 
4. Rozpočtová   opatření   č.  126 - 138 
Usnesení č. 3386/2013  (128/5, 128/5a) 
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje 
RO  č.  126  ve výši  30 000,- Kč  
Poskytnutí transferu Tělovýchovné jednotě Dražejov na zajištění provozu a údržbu 
sportovního areálu Na Virtě. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem 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. 
RO  č. 127  ve výši  102 000,-  Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Komunikace a inženýrské 
sítě Jelenka“, kde dojde k úspoře finančních prostředků na havarijní opravy ve výměníkových 
stanicích: ZŠ Dukelská – havárie elektrického regulačního ventilu TUV pro jídelnu, 
administrativní budova letního kina – havárie čerpadla a uzavíracích armatur, výměna ventilů, 
kino U Mravenčí skály – havárie čerpadla, výměna směšovacích ventilů. 
RO  č.  128  ve výši  125 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře tajemníka z položky poštovné na 
pořízení ojetého vozu Škoda Fabia II. Důvodem pořízení vozidla je vyřazení referentského 
vozidla Škoda Felicia SPZ STH 56-66, které využíval odbor majetkový. Jeho oprava a 
příprava na STK je vzhledem k jeho stáří a stavu nerentabilní.   
RO  č. 129  ve výši  6 738 927,13,-  Kč  
Dotace na akci „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“. Částka  6 364 542,31 Kč 
představuje přijatou dotaci z Fondu soudružnosti EU – OPŽP, částka 374 384,82 Kč dotaci ze 
SFŽP. Jedná se o část dotace připsanou na účet města v roce 2013. 
RO  č. 130  ve výši  2 216 790,-  Kč  
Zpětná dotace na akci „Zateplení a výměna oken školní jídelny ZŠ Čelakovského, 
Strakonice“. Částka  2 093 635,00 Kč představuje přijatou dotaci  z  Fondu  soudružnosti EU 
– OPŽP,  částka  
123 155,00 Kč dotaci ze SFŽP.  
RO  č. 131 ve výši  2 257 608,33  Kč  
Zpětná dotace na akci „Zateplení a výměna oken MŠ Lidická, Strakonice“. Částka  2 132 
185,65 Kč představuje přijatou dotaci z Fondu soudružnosti EU – OPŽP, částka 125 422,68 
Kč dotaci ze SFŽP.  
RO  č. 132  ve výši  143 870,- Kč  
Finanční příspěvek úřadu práce na úhradu mzdových nákladů zaměstnance na veřejně 
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prospěšné práce včetně pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění.  
RO  č. 133  ve výši  20 190,-  Kč  
Dotace na realizaci projektu „Úhrada výdajů spojených s činností jednotek sborů 
dobrovolných hasičů“. 
RO  č.  134  ve výši  134 843,42 Kč  
Doplatek dotace ze SR na dokrytí nákladů spojených s konáním voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. 
RO  č. 135  ve výši  5 780,-  Kč  
Finanční příspěvek Jihočeského kraje na hospodaření v lesích. 
RO  č.  136  ve výši  170 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu majetkového odboru z akce „Silnice ev.č. 
III/02220 Starý Dražejov – průtah (chodník a VO)“, kde dojde k úspoře finančních 
prostředků, na opravy a údržbu budov v majetku města. 
RO  č.  137 ve výši  228 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu majetkového odboru z akce „Silnice ev.č. 
III/02220 Starý Dražejov – průtah (chodník a VO)“, kde dojde k úspoře finančních 
prostředků, na položku veřejné osvětlení – investice na instalaci osvětlení nově 
rekonstruovaného sportovního areálu ZŠ Dukelská a dokončení nového osvětlení ul. 
Bavorova včetně demontáže stávajícího převěsného osvětlení. 
RO  č. 138  ve výši  230 000,-  Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře tajemníka ze správního oddělení, 
kde dojde k úspoře finančních prostředků, na oddělení informatiky na pořízení výpočetní 
techniky  –   20 ks počítačů s operačním systémem Windows 7. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 126 - 138  provést. 
 
5. Zápis ze 7. jednání komise pro sport ze dne 4. 12. 2013. 
Usnesení č. 3387/2013  (128/6) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis ze 7. jednání komise pro sport ze dne 4. 12. 2013. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvků na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro 
kategorie žactva a dorostu (v případě HC Strakonice, o. s., včetně juniorské kategorie) v roce 
2014 následujícím TJ/SK: Basketbalový klub Strakonice, SK Basketbal Strakonice, DDM 
Strakonice – Fbc Strakonice, DDM Strakonice – Mladý záchranář, kroužek potápění, 
střelecký kroužek, FK Junior Strakonice, o. s., SK Fight Pro Strakonice, HC Strakonice, o. s., 
SK Judo – 1990 Strakonice, SK Policie Strakonice – oddíl nohejbalu, Taneční klub 
„Čtyřlístek“ Strakonice, TJ ČZ Strakonice – atletický oddíl, oddíl badmintonu, oddíl házené, 
oddíl nohejbalu, oddíl stolního tenisu, šachový oddíl, oddíl volejbalu, TJ Fezko Strakonice – 
oddíl plaveckých sportů, TJ Otava Strakonice, Tenis klub Strakonice, o. s. 
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvků na nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro 
kategorie dospělých v roce 2014 následujícím TJ/SK: Basketbalový klub Strakonice, 
Basketbalový klub Strakonice – ženy „A“, SK Basketbal Strakonice, DDM Strakonice – Fbc 
Strakonice, SK Fight Pro Strakonice, FK Junior Strakonice, o. s., HC Strakonice, o. s., 
Potápěči Strakonice, o. s., TJ ČZ Strakonice – oddíl badmintonu, oddíl házené, oddíl 
nohejbalu, oddíl volejbalu, šachový oddíl a oddíl SPV, TJ Fezko Strakonice – oddíl 
plaveckých sportů. 
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IV. Rozhodla 
o poskytnutí finančního příspěvku na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro 
kategorie žactva a dorostu (v případě HC Strakonice, o. s., včetně juniorské kategorie) ve 
sportovních zařízeních  spravovaných STARZem v roce 2014 v max. výši hodin : 

Basketbalový klub Strakonice    1123 
SK Basketbal Strakonice     267  
DDM Strakonice – Fbc Strakonice   503 
DDM Strakonice – Mladý záchranář   33,5  
DDM Strakonice – kroužek potápění   33,5 
FK Junior Strakonice, o. s.    826 
SK Fight Pro Strakonice    682 
HC Strakonice, o. s.     1122,5  
SK Policie Strakonice – oddíl nohejbalu   90,5 
TJ ČZ Strakonice – atletický oddíl   166 
TJ ČZ Strakonice – oddíl badmintonu   152 
TJ ČZ Strakonice – oddíl házené   1277 
TJ ČZ Strakonice – oddíl nohejbalu   75  
TJ ČZ Strakonice – oddíl volejbalu   233 
TJ ČZ Strakonice – šachový oddíl   105 
TJ Fezko Strakonice – oddíl plaveckých sportů  519 
TJ Otava Strakonice     20 
Tenis klub Strakonice, o. s.    95 

V. Rozhodla 
o poskytnutí příspěvků na nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro 
kategorie dospělých v roce 2014 v max. výši hodin : 

Basketbalový klub Strakonice    47 
Basketbalový klub Strakonice – ženy „A“   215 
SK Basketbal Strakonice      125 
DDM Strakonice – Fbc Strakonice    35,5 
FK Junior Strakonice, o. s.     96  
HC Strakonice, o. s.      146  
Potápěči Strakonice, o. s.     13 
TJ ČZ Strakonice – oddíl badmintonu   29  
TJ ČZ Strakonice – oddíl házené    224 
TJ ČZ Strakonice – oddíl nohejbalu    17 
TJ ČZ Strakonice – oddíl volejbalu    34 
TJ ČZ Strakonice – šachový oddíl    105  
TJ ČZ Strakonice – oddíl SPV    59  
TJ Fezko Strakonice – oddíl plaveckých sportů  159,5 

VI. Souhlasí 
s navýšením finančních prostředků FK Junior Strakonice, o. s., o 18.000,-Kč na úhradu 
nájemného ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro kategorie dospělých 
v roce 2014 v souvislosti s rozšířením tréninkových a zápasových hodin v souvislosti 
s rozšířením činnosti oddílu o kategorii „Stará garda“. Bude kryto z organizace 2013 
z prostředků původně schválených SK Fight Pro Strakonice 
VII. Nesouhlasí  
s poskytnutím příspěvku na nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro 
kategorie dospělých v roce 2014 Staré Gardě Strakonice. 
VIII. Upravuje 
místa konání a termíny akcí v usnesení číslo 2945/2013 ze dne 26. 6. 2013 
IV. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč SK Basketbal Strakonice na ceny pro 
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družstva při přípravném turnaji minižactva ve Sportovní hale STARZ Strakonice dne 28. 9. 
2013.  
V. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč SK Basketbal Strakonice na ceny při 
tradičním přípravném turnaji mužů ve Sportovní hale STARZ Strakonice ve dnech 5.-6. 10. 
2013.  
XI. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč TJ Fezko Strakonice – oddílu 
plaveckých sportů  
na pokrytí nákladů při mezinárodním turnaji ve vodním pólu Czech open 2013 na Plaveckém 
stadionu  
ve Strakonicích ve dnech 2.-4. 8. 2013.  
IX. Souhlasí 
s udělením záštity starosty města Strakonice nad vyhlášením ankety Sportovec okresu 
Strakonice 2013 pořádaném Okresním sdružením ČUS Strakonice v Rytířském sálu 
strakonického hradu dne 16. 1. 2014. 
X. Stanovuje 
koeficient 1 pro finanční příspěvky na nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných 
STARZem pro kategorie dospělých v roce 2014.  
 
6. Záštita starosty města Strakonice – O putovní pohár starosty města 
Projednání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Šnajdrová 
Usnesení č. 3388/2013  (128/13) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s udělením záštity starosty města Strakonice nad basketbalovou akcí O putovní pohár starosty 
města pořádanou BKS – Magpies, Basketbalovým sportovním klubem Strakonice od ledna 
2014 do června 2014. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2.000,-Kč  BKS – Magpies, Basketbalový 
sportovní klub Strakonice na zajištění basketbalové akce O putovní pohár starosty pořádanou 
od ledna 2014 do června 2014. 
III. Schvaluje 
RO č. 139 ve výši 2.000 Kč 
na poskytnutí výše uvedeného příspěvku. Bude kryto přesunem z organizace 213 z prostředků 
původně schválených Občanskému sdružení Karate Strakonice 
 
7. BK – Udělení výjimky ze zásad  
Usnesení č. 3389/2013  (128/21) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s udělením výjimky Basketbalovému klubu Strakonice dle čl. 3 Sankce Zásad pro 
poskytování finančních příspěvků (neinvestičních transferů) města Strakonice určených pro 
tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity pro rok 2011 a následující roky v souvislosti 
s nárokem na příspěvek na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro kategorie 
žactva a dorostu na měsíc listopad 2013, kdy nárok na příspěvek nezanikne a Basketbalový 
klub Strakonice nebude povinen vrátit poskytnutou zálohu na měsíc listopad 2013 zpět na 
účet města Strakonice v případě, že bude výpisem z banky doložena úhrada nezaplacené 
faktury  
za nájemné za listopad 2013 nejpozději do 30. 12. 2013. Pokud nedojde k úhradě v této 
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stanovené lhůtě, je Basketbalový klub Strakonice povinen vrátit zpět na účet města Strakonice 
poskytnutou zálohu ve výši  
100 800 Kč nejpozději do 15. 1. 2014.    
II. Souhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad pro poskytování finančních příspěvků (neinvestičních transferů) 
města Strakonice určených pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity pro rok 2011 
a následující roky Basketbalovému klubu Strakonice  v souvislosti s poskytnutím zálohy na 
nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro kategorie žactva a dorostu na měsíc 
prosinec 2013 s tím, že bude výpisem z banky doložena úhrada nezaplacené faktury za 
nájemné za prosinec 2013 nejpozději do 30. 12. 2013. Pokud nedojde k úhradě v této 
stanovené lhůtě, je Basketbalový klub Strakonice povinen vrátit zpět na účet města Strakonice 
poskytnutou zálohu ve výši 102 600 Kč nejpozději do 15. 1. 2014.    
 
8. MěKS - Informace o uzavřených dlouhodobých nájemních smlouvách  
Usnesení č. 3390/2013  (128/7) 
Rada města po projednání  
I.  Bere na vědomí 
 informaci o uzavřených dlouhodobých nájemních smlouvách v objektech spravovaných 
Městským  kulturním  střediskem 
Mír : Garant p. Průcha, Pilná Alena – tělocvična, klubovna, Pultrová K. – tělocvična, Turner – 
sauna, TJ ČZ – tělocvična 
LK : Poradna PhDr. Doležalová – kancelář, Centrum soc. služeb Jindřichův Hradec, Šafrán 
DK : UPC – ČR, a.s., LABEN  s.r.o. – restaurace, Třísková – šatna, Pilc Václav – bar v DK, 
OS ODS - Žiláková 
 
9. Hromadná smlouva o udělení licence k veřejnému provozování hudebních děl – 
Slavnostní zahájení  adventu 2013 
Usnesení č. 3391/2013  (128/8) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením hromadné smlouvy o udělení licence k veřejnému provozování hudebních děl se 
společností Intergram – nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a 
zvukově obrazových záznamů, o.s., Na Poříčí 27, 110 00 Praha 1, IČ 00537772.  
Jedná se o udělení oprávnění k užití hudebních děl v rámci akce pořádané městem Strakonice: 
Slavnostní zahájení adventu dne 1. 12. 2013. 
Autorská odměna činí celkem 257,- Kč (včetně DPH). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
10 Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 9/2006      
Usnesení č. 3392/2013  (128/9) 
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 
10. ledna 2014 – maturitní ples třídy oktáva Gymnázia Strakonice – KD Strakonice, 
Mírová 831, Strakonice –  pořádá Nadační fond Gymnázia Strakonice, Máchova 174, 38648 
Strakonice, IČ 60090031  - od 22:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne. 
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18. ledna 2014 – maturitní ples třídy 4S a 4OT VOŠ a SPŠ Strakonice – KD Strakonice, 
Mírová 831, Strakonice – pořádá Student,o. p. s., Želivského 291, 38642 Strakonice, IČ 
26090198  - od 22:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne. 
31. ledna 2014 – maturitní ples třídy 4.C Gymnázia Strakonice – KD Strakonice, Mírová 
831, Strakonice – pořádá Nadační fond Gymnázia Strakonice, Máchova 174, 38648 
Strakonice, IČ 60090031  - od 22:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne. 
15. února 2014 – maturitní ples třídy 2PO - MS VOŠ a SPŠ Strakonice – KD Strakonice, 
Mírová 831, Strakonice – pořádá Student,o. p. s., Želivského 291, 38642 Strakonice, IČ 
26090198 - od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne. 
28. února 2014 – maturitní ples třídy 4.A Gymnázia Strakonice – KD Strakonice, Mírová 
831, Strakonice – pořádá Nadační fond Gymnázia Strakonice, Máchova 174, 38648 
Strakonice, IČ 60090031  - od 22:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne. 
7. března 2014 – maturitní ples třídy 4.B Gymnázia Strakonice – KD Strakonice, Mírová 
831, Strakonice – pořádá Nadační fond Gymnázia Strakonice, Máchova 174, 38648 
Strakonice, IČ 60090031  - od 22:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne. 
14. března 2014 – Reprezentační ples Gymnázia Strakonice – KD Strakonice, Mírová 831, 
Strakonice – pořádá Nadační fond Gymnázia Strakonice, Máchova 174 , 38648 Strakonice, 
IČ 60090031  - od 22:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne. 
20. ledna 2014 – živá muzika, Občanské sdružení JILORO  – restaurace U Zborova, 
Bavorova 20, Strakonice –  pořádá Občanské sdružení JILORO, Tisova 111,  38601,  
IČ 69092389  - od 22:00 hodin do 01:00 hodin následujícího dne. 
26. prosince 2013 – Country bál – Osm a půl opice, Zeyerovo nábřeží 262, 386 01 Strakonice 
IČ 22881646 – Hospůdka Habeš, Vodárenská 262, 386 01 Strakonice – od 22:00 hodin do 
02:00 hodin následujícího dne. 
 
11. Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, poskytování osobního příplatku, 
zvláštního příplatku a   poskytování odměn ředitelům ZŠ a MŠ, které zřizuje město 
Strakonice 
Usnesení č. 3393/2013  (128/10) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, poskytování osobního příplatku, zvláštního 
příplatku a poskytování odměn ředitelům základních škol a mateřských škol, které zřizuje 
město Strakonice podle předloženého návrhu. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu informovat ředitele základních škol a mateřských škol 
zřizovaných městem Strakonice o schválených Zásadách pro stanovení výše příplatku za 
vedení, poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a poskytování odměn ředitelům 
základních škol a mateřských škol, které zřizuje město Strakonice a s účinností od 1.1.2014 
podle nich postupovat. 
 
12. Zakoupení 1 ks ojetého automobilu Škoda Fabia II   
Usnesení č. 3394/2013  (128/12) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s přímým nákupem 1 ks ojetého automobilu Škoda Fabia II od soukromé osoby Petra Sulána, 
trvalý pobyt Střelské Hoštice, 387 15 Střelské Hoštice, nar. 26.5.1979, není plátce DPH,  v  
celkové výši 125.000,- Kč včetně DPH. 
II. Souhlasí  
s odprodejem Škody Felicie SPZ STH 56-66 Petru Sulánovi ve výši 10.000,- Kč včetně DPH.  
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III. Pov ěřuje 
starostu podpisem kupních smluv,  jejíchž předmětem je nákup 1 ks ojetého automobilu pro 
majetkový odbor a prodej služebního automobilu majetkového odboru. 
 
13. ŠK – smlouvy o pronájmu           
Usnesení č. 3395/2013  (128/15) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
nájemní smlouvy uzavřené Šmidingerovou knihovnou a Muzeem středního Pootaví, 
Okresním sdružením ČSTV Strakonice a Základním článkem hnutí Brontosaurus – Forest, 
Centrem ekologické a globální výchovy Cassiopeia. 
 
14. Majetkové záležitosti 
1) 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) – doplnění usnesení  č. 3256/2013 ze dne 6.11.2013  
Usnesení č. 3396/2013  (128/11) 
Rada města po projednání  
I.Souhlasí 
s doplněním usnesení č. 3256/2013 ze dne 6.11.2003 o následující: 
„Pozemky p.č. 1267/14 o výměře 20 m2 a p.č. 1267/15 o výměře 137 m2, odděleny GP           
z p.č. 1267/10, vše v k.ú. Strakonice, budou dále vypůjčeny společnosti InterCora, spol. s r.o., 
IČ 47714018, se sídlem Plzeň Lochotínská 18 v souladu se smlouvou č. 2013-277 a dodatku 
k této smlouvě“. 
 
2) Ředitelství silnic  a dálnic ČR se  sídlem Na Pankráci 546/56,  Nusle, Praha 4 –
výpůjčka pozemků z důvodu připravované stavby „Cyklostezka a Chodníky“ na části 
pozemku p.č. 1267/1 a p.č. 1267/9, vše v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 3397/2013  (128/11) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením „Smlouvy o výpůjčce“, jejímž předmětem bude výpůjčka pozemku p.č. 1267/13 
o výměře 35 m2, odděleného z pozemku p.č. 1267/9 a  pozemků p.č. 1267/16 o výměře 4 m2, 
p.č. 1267/17 o výměře 41 m2 a  p.č. 1267/18 o výměře 456 m2,  oddělených GP z p.č. 1267/1, 
vše v k.ú. Strakonice, které jsou ve vlastnictví ŘSD ČR se  sídlem Na Pankráci 546/56,  
Nusle, Praha 4,  pro město Strakonice za účelem výstavby „Cyklostezky a Chodníků“. Tyto 
pozemky budou dále vypůjčeny společnosti InterCora, spol. s r.o., IČ 47714018, se sídlem 
Plzeň Lochotínská 18 v souladu se smlouvou č. 2013-277 a dodatku k této smlouvě. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy. 
 
3) Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 
v souvislosti se stavbou: „11010-044759 VOD2C E0001c LO C STMAJ OK“  
Žadatel: Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle 
V zastoupení: Vegacom a.s., Školní 4, 370 10 České Budějovice  
Usnesení č. 3398/2013  (128/11) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro uložení 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 
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dle KN 595/1, p.č. dle KN 1288/29, p.č. dle KN 789/4, p.č. dle KN 787/3, p.č. dle KN 787/1, 
p.č. dle KN 787/8, p.č. dle KN 787/7 a  p.č. dle KN 787/2 vše v k.ú. Strakonice  vše  v k.ú. 
Strakonice v souvislosti se stavbou: „11010-044759 VOD2C E0001c LO C STMAJ OK“, za 
jednorázovou náhradu za věcné břemeno 80.000,-Kč +DPH. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 
v souvislosti se stavbou: „11010-044757 VOD2C E0001d LO C STMAJ OK“  
Žadatel: Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2,  
140 22 Praha 4, Michle V zastoupení: Vegacom a.s., Školní 4, 370 10 České Budějovice  
Usnesení č. 3399/2013  (128/11) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro uložení 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 
KN 787/2, p.č. KN 787/3 a p.č. KN 787/10 vše  v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou: 
„11010-044757 VOD2C E0001d LO C STMAJ OK“, za jednorázovou náhradu za věcné 
břemeno 30.000,-Kč +DPH. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice – přeložka VN a NN u ČD“  
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. 3400/2013  (128/11) 
Rada města po projednání  
I. 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 pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1066/6 v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou 
přípravou a realizací stavby: „Strakonice – přeložka VN a NN u ČD“, dle sazebníku. 
I. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
6) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku   ve vlastnictví 
města Strakonice p.č. dle KN 168/3 v k.ú. Strakonice   v souvislosti s přípravou a 
realizací stavby „Parovodní přípojka pro objekt Velké náměstí č.p. 140, Strakonice“.  
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59,  386 43 Strakonice. 
Usnesení č. 3401/2013  (128/11) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uložením parovodní přípojky na zdivu v části objektu č.p. 140 na pozemku p.č. KN 168/3 
v k.ú. Strakonice, dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením dohody o uložení inženýrských sítí  a pověřuje starostu jejím podpisem. 
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7) Projektová dokumentace – oprava a rekonstrukce Husova č.p. 380, Strakonice   
Usnesení č. 3402/2013  (128/11) 
Rada města po projednání v souvislosti se změnou zadání  projektové dokumentace a součtovou 
chybou v cenové kalkulaci  
I . Revokuje  usnesení  RM 3243 / 2013    
II. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.3 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Strakonice a firmou 
Ing.arch. Petr Wízner, Wízner AA architektonický ateliér, přičemž předmětem tohoto dodatku 
je změna ceny díla s ohledem na rozšíření předmětu díla  ve výši plus 34.591,- Kč bez DPH 
na celkovou cenu díla 464.808,- Kč bez DPH. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. 
 
8) ZŠ  Povážská – uzavření dodatku č. 11  ke smlouvě o dílo 
Usnesení č. 3403/2013  (128/11) 
Rada města po projednání v souvislosti s realizací stavby  „ZŠ  Povážská  Strakonice“   
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.11 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Strakonice a sdružením 
Porr (Česko) a.s., JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., PROTOM 
Strakonice s.r.o., PRIMA , akciová společnost 
Předmětem tohoto dodatku je : 
- změna  ceny  díla s ohledem na změny provedené oproti projektu  ve výši plus                      
207 644,47 Kč včetně DPH na celkovou cenu díla 303 453 939,47 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č.11 ke smlouvě o dílo. 
 
9) Ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 3404/2013  (128/11) 
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy č. 2010-438 uzavřené dne 1.12.2010 mezi městem Strakonice 
a panem Miroslavem Černým, Strakonice, jejímž předmětem je pronájem garážového stání č 
11 v objektu Leknínová 1391, Strakonice, a sice dohodou ke dni 31.1.2014.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody. 
III. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem garážového stání č. 11 v objektu Leknínová 1391, 
Strakonice. 
 
10) Žádost ZŠ F.L.Čelakovského, Jezerní 1280, Strakonice 
Usnesení č. 3405/2013  (128/11) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s povolením změny užívání nebytových prostorů v objektu  ZŠ Jezerní 1280, Strakonice, 
jejichž vypůjčitelem je na základě smIouvy o výpůjčce č. 2012-437 uzavřené s městem 
Strakonice 21.12.2012  ZŠ F.L.Čelakovského, Jezerní 1280, Strakonice, z původního účelu 
využití „dílna školníka ZŠ“ na nový účel užívání, a to „žákovská knihovna“. 
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1) InterCora, spol. s r.o.,  se  sídlem  Lochotínská  18,  Plzeň –  žádost o výpůjčku  části  
pozemku  p.č. 270/11  v  k.ú.  Strakonice  o  výměře  124 m2 

Usnesení č. 3406/2013  (128/11a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhlášením  záměru  na  výpůjčku části pozemku p.č. 270/11 v k.ú. Strakonice o výměře 
124 m2za účelem vybudování dopravního propojení v rámci akce Tesco – Strakonice. 
 
2) Miroslav Sivák, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3407/2013  (128/11a) 
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. 3408/2013  (128/11a) 
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. 3409/2013  (128/11a) 
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) Eva Šuralová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3410/2013  (128/11a) 
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 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
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6) Anna Kopecká, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3411/2013  (128/11a) 
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 další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
7) Jana Všiváková, Strakonice – Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3412/2013  (128/11a) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí  
s uzavřením dodatku 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 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.  
 
8) Josef Lacko, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3413/2013  (128/11a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  A02 o velikosti 1+1 a 
výměře 37,10 m2 v domě č.p. 613 ul. Budovatelská pro pana Josefa Lacka, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
9) Mária Kudrá čová, Strakonice – prodloužení nájemní smlouvy  
Usnesení č. 3414/2013  (128/11a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  A28 o velikosti 1+0 a 
výměře 41,99 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, pro paní Máriu Kudráčovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o dalších ½ roku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
10) Olga Horváthová, Strakonice – prodloužení nájemní smlouvy  
Usnesení č. 3415/2013  (128/11a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  A44 o velikosti 1+1 a 
výměře 43,89 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, pro paní Olgu Horváthovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o dalších ½ roku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
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11) Martina Kopecká, Strakonice – prodloužení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 3416/2013  (128/11a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007 o velikosti 2+1 a 
výměře 69,30 m2 v domě č.p. 47 Velké náměstí, Strakonice pro paní Martinu Kopeckou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1/2 rok. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
12) Denisa Žigová, Strakonice – prodloužení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 3417/2013  (128/11a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku  ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  008 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská  pro paní Denisu Žigovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
13)  Uzavření dodatku k nájemní smlouvě – Růžena Kůsová, Čejetice, Strakonice 
Usnesení č. 3418/2013  (128/11a) 
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 09-282 uzavřené dne 29.5.2009  mezi městem 
Strakonice a paní Růženou Kůsovou, Čejetice, Strakonice, jehož předmětem bude závazek 
nájemce uhradit městu Strakonice ½  finanční částky zaplacené městem za provedení opravy 
mikrovlnné trouby profi a mrazáku,  který je součástí kombinované chladničky. Jedná se o 
movitý majetek uvedený v předmětu nájmu dle nájemní smlouvy č. 09-282 ze dne 29.5.2009. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
14)  Žádost paní Kateřiny Benešové, Strakonice 
Usnesení č. 3419/2013  (128/11a) 
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí  
s poskytnutím  prostorů o celkové výměře 34 m2 v přízemí objektu Jiřího z Poděbrad 772 ve 
Strakonicích paní Kateřině Benešové, Strakonice za účelem uskladnění věcí z domu, který 
bude rekonstruovat a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však 1 rok. Paní Benešová nebude 
využívat sociální zařízení v uvedeném objektu, které je společné s dalšími nájemci a prostor 
nebude vytápěn. 
 
15) Pan Miloslav Sládek, Strakonice – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
Usnesení č. 3420/2013  (128/11a) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy číslo 03-575, jež je uzavřená mezi městem Strakonice a panem 
Miloslavem Sládkem, Strakonice, a to dohodou k 31. lednu 2014. 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody. 
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1120/2 v k.ú. Strakonice o výměře cca 
21 m2, za účelem umístění vlastní plechové garáže.  
 
16) RENGL s.r.o., Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec, zastoupená panem Jaroslavem 
Renglem, ředitelem společnosti – žádost o úpravu návrhu nájemní smlouvy 
Usnesení č. 3421/2013  (128/11a) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
se změnou návrhu nájemní smlouvy, uzavírané se společností Rengl s.r.o.,  týkající se toho, že 
na vlastní nosiče umožní nájemce bezúplatné napojení dalších prvků v rámci MIOS pouze pro 
pronajímatele a trvá na tom, že dojde k bezúplatnému napojení dalších prvků v rámci MIOS i 
v majetku jiných subjektů.  
 
17) Paní Vlasta Švalbová, Strakonice – žádost o snížení nájmu 
Usnesení č. 3422/2013  (128/11a) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
se snížením nájmu, a to v období leden, únor, březen,  u nájemní smlouvy číslo 2013 – 418, 
jež je uzavřena s paní Vlastou Švalbovou, týkající se pronájmu části pozemku p.č. st. 308 a 
prodejního stánku – tržnice u kostela Svaté Markéty, vše v k.ú. Strakonice.  
I. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence.  
 
18) Paní Anna Poláková, Strakonice – žádost o snížení nájmu 
Usnesení č. 3423/2013  (128/11a) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
se snížením nájmu a to v období leden, únor, u nájemní smlouvy číslo 2013 – 424, jež je 
uzavřena s paní Annou Polákovou, týkající se pronájmu části pozemku p.č. st. 308 a 
prodejního stánku – tržnice u kostela Svaté Markéty, vše v k.ú. Strakonice.  
I. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence.  
 
19) Pan Daniel Šimon, Doubravice, Strakonice  – žádost o snížení nájmu 
Usnesení č. 3424/2013  (128/11a) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
se snížením nájmu a to v období leden, únor,   u nájemní smlouvy číslo 2013 – 425, jež je 
uzavřena s panem Danielem Šimonem, týkající se pronájmu části pozemku p.č. st. 308 a 
prodejního stánku – tržnice u kostela Svaté Markéty, vše v k.ú. Strakonice.  
I. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence.  
 
20) Vyhlášení záměru na pronájem  
Usnesení č. 3425/2013  (128/11a) 
Rada města po projednání  
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I.  Souhlasí  
s  vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostorů  o výměře 38 m2 v budově  Letního 
kina Strakonice, ul. Pod Hradem 9, Strakonice.  
 
21) Žádost pana Václava Špeciána, Strakonice 
Usnesení č. 3426/2013  (128/11a) 
Rada města po projednání  

I. Nesouhlasí 
se snížením nájemného z vpusti č. 1 u břehu řeky Otavy na poz.  p.č. 227/1 v k.ú. Strakonice  
nájemci panu Václavu Špeciánovi, Strakonice.  
 
22) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ,,Zateplení a výměna oken MŠ Lidická“  
Usnesení č. 3427/2013  (128/11a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci ,,Zateplení a výměna oken MŠ Lidická“ se 
zhotovitelem stavby Stavební společností H a T, spol. s r.o.Komenského 373 Strakonice 386 
01, přičemž předmětem dodatku je  

• snížení ceny díla (cena díla včetně rezervy) o 2.388 ,- Kč bez DPH  
• změna způsobu složení finanční záruky, tzn. záruka bude složena na účet města 

nikoliv u bankovního ústavu.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku k předmětného dodatku. 
 
23) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. pro odběrné místo  ,, Informační 
centrum pro seniory ul. U Sv. Markéty č.p. 58 “. 
Usnesení č. 3428/2013  (128/11a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č. 120080365 s  E.ON Distribuce a.s., o připojení k distribuční soustavě 
E.ON. pro odběrné místo: ,,Informační centrum pro seniory č.p. 58 ul. U Sv. Markéty, 
Strakonice“. 
II. Souhlasí 
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením, a to ve výši 2 000,- Kč 
s DPH . Úhrada tohoto podílu bude splatná do 15 dnů po podpisu této smlouvy. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
24) Marek Brabec, Strakonice – žádost o finanční kompenzaci 
Usnesení č. 3429/2013  (128/11a) 
Rada města po projednání  

I. Bere na vědomí  
technický stav bytové jednotky č. 003 v domě č.p. 364 ul. Havlíčkova, Strakonice od r. 2009 
– 2013 (nájemce p. Marek Brabec).  
II. Souhlasí  
s vyplacením částky 30.000,- Kč, jako částky konečné, panu Marku Brabcovi, bytem 
Havlíčkova 364, Strakonice. Tato částka bude žadateli vyplacena do 30 dnů od uzavření 
dohody o vyrovnání a předání bytové jednotky č. 003 v ul. Havlíčkova č.p. 364, Strakonice 
zpět pronajímateli, tzn. městu Strakonice.  
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III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem dohody o vyrovnání. 

 
16. Uzavření MŠ zřizovaných městem v období vánočních prázdnin    
Usnesení č. 3430/2013  (128/17) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
uzavření všech mateřských škol zřizovaných městem Strakonice v období vánočních 
prázdnin, tj. od 21.12.2013 do 5.1.2014, kromě MŠ Lidická, odloučené pracoviště MŠ 
Spojařů,  která bude otevřena ve dnech  2. – 3.1.2014. 
 
17. STARZ – přehled smluv o pronájmu         
Usnesení č. 3431/2013  (128/18) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
přehled smluv o pronájmu v příspěvkové organizaci STARZ Strakonice. 
viz. příloha usnesení RM 18.12.2013. 
 
18. Projekt „Odstranění havarijního stavu tribuny ve sportovním areálu Na Sídlišti, 
Strakonice“  – spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice    
Usnesení č. 3432/2013  (128/19) 
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje – Podpora sportu na 
projekt „Odstranění havarijního stavu tribuny ve sportovním areálu Na Sídlišti, Strakonice“ 
II. Souhlasí 
v případě získání grantu z výše uvedeného grantového programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2014 na spolufinancování 
realizace projektu „Odstranění havarijního stavu tribuny ve sportovním areálu Na Sídlišti, 
Strakonice“. 
  
19. Projekt „Vybudování sektoru pro skok daleký ve sportovním areálu ZŠ Dukelská, 
Strakonice“  – spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice    
Usnesení č. 3433/2013  (128/20) 
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje – Podpora sportu na 
projekt „Vybudování sektoru pro skok daleký ve sportovním areálu ZŠ Dukelská, Strakonice“ 
II. Souhlasí 
v případě získání grantu z výše uvedeného grantového programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2014 na spolufinancování 
realizace projektu „Vybudování sektoru pro skok daleký ve sportovním areálu ZŠ Dukelská, 
Strakonice“ 
 
20. Projekt „Strakonice v proměnách času – kniha fotografií“- podání žádosti o grant a 
spolufinancování  projektu z prostředků města Strakonice      
Usnesení č. 3434/2013  (128/24) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje Podpora kultury na 
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projekt „Strakonice v proměnách času – kniha fotografií“ 
II. Souhlasí  
v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků 
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2014 na spolufinancování realizace 
projektu „Strakonice v proměnách času  –  kniha fotografií“  
     
21. Zápis kroniky za rok 2012   
Usnesení č. 3435/2013  (128/22) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 6. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch – letopisecké komise, ze dne 18. 
listopadu 2013. 
II.  Souhlasí 
s vyplacením odměn kronikářům Mgr. J. Samcovi ve výši 12 500,- Kč a PhDr. M. Špeciánovi 
ve výši 12 500,- Kč. za zpracování zápisů do kroniky za rok 2012 včetně fotodokumentace. 
HLASOVÁNO: pro 7 – schváleno 
        
22. Platový výměr ředitelky ZŠ Povážská Strakonice a ředitelky MŠ Lidická  
Usnesení č. 3436/2013  (128/23) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
předložený platový výměr ředitelky Základní školy Povážská Strakonice, který je 
samostatnou přílohou materiálu uloženou na odboru školství a cestovního ruchu. 
II. Schvaluje 
předložený platový výměr ředitelky Mateřské školy Lidická, který je samostatnou přílohou 
materiálu uloženou na odboru školství a cestovního ruchu. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedených usnesení. 
 
23. Odměny ředitelům řízených organizací za II. pololetí r. 2013 
Usnesení č. 3437/2013   
Rada města po projednání  
v souladu s §134 zák. č. 262/2006 Zák. práce za splnění mimořádných úkolů v II. pol. r. 2013 
I. Stanovuje 
odměnu ředitelům řízených organizací za II. pol. r. 2013, jejíž výše je v písemné podobě 
uložena na personálním oddělení MěÚ. 
 
24. VŘ na pozici ředitele/lky STARZ 
Usnesení č. 3438/2013  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
žádost ředitele STARZ Strakonice MVDr. Duška o ukončení pracovního poměru dohodou ke 
dni 31.12.2013 s konstatováním, že RM Strakonice není funkčně příslušna k požadovanému 
ukončení pracovního poměru. 
II. Ukládá 
starostovi města jednat s MVDr. Duškem o pozdějším termínu ukončení pracovního poměru 
ve vazbě na řádné vyřízení všech náležitostí souvisejících s ukončením výkonu funkce 
ředitele příspěvkové organizace města. 
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III. Schvaluje 
vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele STARZ Strakonice s termínem podání 
přihlášek do 31.1.2014. 
 
15. Směrnice ke schvalování účetní závěrky zřízených  příspěvkových organizací a 
Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Strakonice 
Usnesení č. 3439/2013  (128/16) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
Směrnici ke schvalování účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací. 
II. Schvaluje 
Směrnici ke schvalování účetní závěrky města Strakonice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys             Ing. Pavel Pavel   
           starosta               místostarosta   


