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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  131. jednání Rady města Strakonice 

konaného 29. ledna 2014 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

   Mgr. Malotová - PR 
 
Program:  
1. Návrh na pořízení změny Územního plánu Strakonice v k.ú. Nové Strakonice (letiště) 
                  Usnesení č. 3479/2014 
2. Program prevence kriminality města Strakonice 2014 
                  Usnesení č. 3480/2014 
3. Stanovení odměn členům výborů a komisí – nečlenů zastupitelstva za rok 2013 

       Usnesení č. 3481/2014 
4. TS – bytové záležitosti 
                    Usnesení č. 3482/2014 – 3484/2014 
5. Zápis z 1. jednání komise pro sport ze dne 15. 1. 2014. 

       Usnesení č. 3485/2014 
6. Majetkové záležitosti 

          Usnesení č. 3486/2014 – 3509/2014 
7. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.10. - 31.12.2013 

       Usnesení č. 3510/2014 
8. Darovací smlouva ČZ a.s. 

       Usnesení č. 3511/2014 
10. Dlouhodobé nájemní smlouvy a smlouvy na poskytování služeb uzavřené ZŠ a MŠ  

       Usnesení č. 3512/2014 
11. Zátoň -  likvidace odpadu na rekreační chatě  MěÚ pro rok 2014  

       Usnesení č. 3513/2014 
12. Použití příspěvku na investice ZŠ Strakonice, Dukelská 166 

       Usnesení č. 3514/2014 
13. Basketbalový klub Strakonice - udělení výjimky    

       Usnesení č. 3515/2014 
14. Poskytnutí finančního příspěvku – I. ročník Ples tolerance      

       Usnesení č. 3516/2014 
15. Návrh na udělení čestného občanství in memoriam Jiřímu Rejžkovi              

       Usnesení č. 3517/2014 
15. Přidělení bytu v DPS Rybniční 1283, Strakonice 

       Usnesení č. 3518/2014 
16. Poskytnutí finančního příspěvku: Student, o.p.s. Strakonice (Formule) 

       Usnesení č. 3519/2014 
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17. Nabídka prodeje akcií společnosti Teplárna Strakonice a.s. 
       Usnesení č. 3520/2014 

18. VŘ na pozici ředitele STARZ Strakonice – jmenování komise 
       Usnesení č. 3521/2014 

131. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:40 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 
 
 
1. Návrh na pořízení změny Územního plánu Strakonice v k.ú. Nové Strakonice (letiště) 
Usnesení č. 3479/2014 (131/1)  
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s pořízením změny Územního plánu Strakonice v k.ú. Nové Strakonice (letiště). 
 
2. Program prevence kriminality města Strakonice 2014 
Usnesení č. 3480/2014 (131/2)  
Rada města po projednání  
I. Schvaluje   
Program prevence kriminality města Strakonice 2014. 
II. Souhlasí  
s podáním žádostí do Programu prevence kriminality na rok 2014 a jejich spolufinancováním 
z rozpočtu města.  
 
3. Stanovení odměn členům výborů a komisí – nečlenů zastupitelstva za rok 2013 
Usnesení č. 3481/2014  (131/4) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
stanovit dle zákona  č.128/2000 Sb., § 84 odst. 2 písmeno u)  pro členy výborů a  § 84 odst. 4     
pro členy komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města odměnu ve výši 250.- Kč za účast na 
jednání výboru a komise v roce 2013. 
 
4. TS – bytové záležitosti 
 
1. Revokace usnesení č. 3368/2013(126/2) – neprodloužení nájemní smlouvy na byt–
nájem doba určitá (Bledá Milena) 
Usnesení č. 3482/2014  (131/5) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
revokovat usnesení  č. 3368/2013(126/2) – neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem 
doba určitá – Bledá Milena, Strakonice, č.b. 004 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie, 
v přízemí domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství ponechat v platnosti původní 
smlouvu na dobu určitou. 
 
1. Revokace usnesení č. 3017/2013(112/4) – výpověď z nájmu bytu – nájem doba 
neurčitá (Troup Božetěch) 
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Usnesení č. 3483/2014  (131/13) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
revokovat usnesení  č. 3017/2013(112/4)– výpověď z nájmu bytu – nájem doba neurčitá- 
Troup Božetěch, Strakonice  č.b. 14 o velikosti 1+0 s příslušenstvím,  
I. kategorie, ve IV. podlaží  domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství, netrvat na vyklizení bytu a 
majetkovému odboru uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku s automatickým 
obnovováním.  
 
2.  Revokace usnesení č. 3412/2013(128/11a) – nesouhlas s uzavřením dodatku ke 
Smlouvě o nájmu Jana Všiváková, Strakonice (neprodloužení smlouvy) 
Usnesení č. 3484/2014  (131/13) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
revokovat usnesení  č. 3412/2013(128/11a) – netrvat na vyklizení bytu V Ráji 767, 
Strakonice, Všiváková Jana. 
II. Bere na vědomí 
znění smlouvy. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č.004 v domě č.p. 767, V Ráji, Strakonice o velikosti 2+1 
a výměře 69,10 m2 s paní Janou Všivákovou, Strakonice, přičemž smlouva o nájmu bytu bude 
obsahovat podmínky v předloženém znění a bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíce 
s možností prodloužení vždy o další 1 měsíc formou dodatku k NS při plnění podmínek 
vyplývajících z nájemní smlouvy.  
 
5. Zápis z 1. jednání komise pro sport ze dne 15. 1. 2014. 
Usnesení č. 3485/2014  (131/7) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis ze 1. jednání komise pro sport ze dne 15. 1. 2014. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč SK Basketbal Strakonice na rozhodčí a 
ceny při turnaji 3 x 3 v basketbalu konaného na závěr tradičního soustředění basketbalistů ve 
Sportovní hale STARZ Strakonice ve dnech 6. 2. 2014 a 7. 2. 2014.  
III. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč SK Basketbal Strakonice na rozhodčí a 
ubytování při společném tréninkovém campu a přípravných zápasech s družstvy mladších 
minižáků UBBC Gmünd ve Sportovní hale STARZ Strakonice v březnu 2014.   
IV. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 15 000 Kč Okresnímu sdružení Česká unie sportu 
Strakonice  
na ceny při Vyhlášení nejlepších sportovců okresu Strakonice za rok 2013 v Rytířském sálu 
strakonického hradu dne 16. 1. 2014. 
V. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč Duze Husot na medaile a pohár při 
finále Čech ligy škol ve šprtci v jídelně ZŠ F. L. Čelakovského dne 2. 3. 2014.  
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VI. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 4 000 Kč HC Strakonice, o. s., oddílu 
krasobruslení na ceny a rozhodčí při dvoudenních krasobruslařských závodech na Zimním 
stadionu ve Strakonicích ve dnech 22.-23. 2. 2014.   
VII. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 4 000 Kč Ekonomickým službám – BH, spol. s r. 
o., na nájemné při 16. ročníku fotbalového halového turnaje Senioři a mládež proti drogám 
konaného ve Sportovní hale ve Strakonicích v termínu od listopadu 2013 do února 2014.   
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč Františku Burdovi (Stará garda „50“ – 
lední hokej) na ocenění účastníků turnaje v ledním hokeji starých gard jako II. ročníku 
memoriálu Jaroslava Sovy na Zimním stadionu ve Strakonicích dne 22. 3. 2014.      
IX. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3 000 Kč TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na 
ceny a rozhodčí při souboru turnajů v házené pro mládež v Házenkářské hale Strakonice a 
v tělocvičně TJ ČZ Strakonice ve dnech 18. 1. 2014, 1. 2. 2014 a 16. 3. 2014.   
X. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 4 000 Kč Tenis klubu Strakonice, o. s., na 
uspořádání krajského přeboru jednotlivců v dorostu v hale Tenisového klubu Strakonice, o. s., 
ve dnech 15.-17. 2. 2014 a celostátního turnaje mladších žákyň a žáků v hale Tenisového 
klubu Strakonice, o. s., ve dnech 22.-24. 2. 2014.      
XI. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 6 000 Kč Okresnímu fotbalovému svazu 
Strakonice na organizaci tří fotbalových turnajů pro mládež od 6 do 14 let ve Sportovní hale 
STARZ Strakonice ve dnech 15. 2. 2014 (mladší přípravky), 22. 2. 2014 (starší přípravky) a 8. 3. 
2014 (žáci). 
XII. Souhlasí 
se zařazením XX. ročníku Běhu městem konaného dne 21. 8. 2014 mezi významné akce města  
a s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč TJ ČZ Strakonice na XX. ročník Běhu 
městem dne 21. 8. 2014. Bude hrazeno z organizace 204 – významné akce.  
XIII. Upravuje 
místa konání a termín akce v usnesení číslo 3134/2013 ze dne 18. 9. 2013 
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč SK Basketbal Strakonice na rozhodčí a 
ceny pro vítěze soutěží při odpoledni plném basketbalu a soutěží v tělocvičně ZŠ, ul. Jiřího 
z Poděbrad 882 dne 3. 11. 2013, pro nejlepší družstva při turnaji smíšených školních družstev 
strakonických ZŠ (1.-4. ročník) v tělocvičně ZŠ, ul. Jiřího z Poděbrad 882 dne 10. 11. 2013 a 
při Vánočním turnaji minižactva 2013 ve Sportovní hale STARZ Strakonice ve dnech 27.-28. 
12. 2013. 
 
6. Majetkové záležitosti 
 
1) Paní Milena Fojtíková, Strakonice – žádost o pronájem pozemku za účelem umístění 
vlastní plechové garáže 
Usnesení č. 3486/2014  (131/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 1120/2 v k.ú. Strakonice o výměře cca 21 m2 , za účelem 
umístění vlastní plechové  garáže,  za cenu 20,- Kč/m2 /rok. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
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2) InterCora, spol. s r.o. se sídlem Lachotínská 18, Plzeň – žádost o výpůjčku části 
pozemku p.č. 270/11 v k.ú.  Strakonice o výmeře 124 m2 

Usnesení č. 3487/2014  (131/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s výpůjčkou části pozemku p.č. 270/11 v k.ú. Strakonice o výměře 124 m2 firmě InterCora, 
spol. s r.o., IČ 47714018,  se sídlem Lachotínská 18, Plzeň pro dočasnou stavbu zadního 
dopravního propojení v rámci akce Tesco – Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
3) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „1040005567 Pracejovice – úprava připojení 
2xRD“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELPROJEKT Písek s.r.o, Nábřeží 1. máje 1935, 397 01 Písek 
Usnesení č. 3488/2014  (131/6) 
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 pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. KN 400/9 v k.ú. Nové Strakonice a p.č. KN 599/38 v k.ú. 
Pracejovice v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „1040005567 
Pracejovice – úprava připojení 2xRD“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
4) Žádost spol. PAPÍR – speciál, PHP, spol. s.r.o. 
Usnesení č. 3489/2014  (131/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na snížení nájemného z nebytových prostorů v objektu U Markéty 58 ve 
Strakonicích nájemci spol. PAPÍR – speciál, PHP, spol. s.r.o., na dobu 1 roku (březen 2014 – 
až únor 2015), a sice o 20 % z ročního nájemného. 
 
5) Uplatnění inflačního koeficientu u pronajatých NP, pozemků a bytových jednotek 
v majetku města Strakonice   
Usnesení č. 3490/2014  (131/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s  neuplatněním inflačního koeficientu pro rok  2014 u všech nájemců nebytových prostorů    
a pozemků v majetku města Strakonice a u bytových jednotek se smluvním nájemným, u 
kterých je možno uplatnit inflační koeficient.  
 
6) Hana Řezáčová, Strakonice – žádost o upřednostnění při provádění staveních úprav – 
vyzdívání bytových jader 
Usnesení č. 3491/2014  (131/6) 
Rada města po projednání  
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I. Nesouhlasí 
se zařazením rekonstrukce spočívající ve vyzdění bytové jádra v bytě č. 021 v domě č.p. 1237 
ul. Mládežnická – nájemce paní Hana Řezáčová, do plánu údržby a oprav bytového fondu 
v majetku města Strakonice.   
 
7) MŠ U Parku  - výměna  plynového kotle  (havarijní stav) 
Usnesení č. 3492/2014  (131/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s přímým zadáním výměny plynového kotle včetně souvisejících prací a dodávek společnosti 
Vodoinstalatérství  Hromek s.r.o. Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou  Vodoinstalatérství Hromek s.r.o. , Strakonice , IČ:28092929 
za  cenu 231 281,-Kč bez DPH , 279 850,- Kč vč. DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
8) Paní Lucie Vajnerová, Sedlice, 387 32 – žádost o snížení nájemného 
Usnesení č. 3493/2014  (131/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na výpůjčku za účelem umístění stolku a židle před provozovnou 
„FITNES KING KONG V.I.P.“ na pozemku p.č. 1371/168 v k.ú. Strakonice, č.p. 1395 
Jezerní ulice pro pí Lucii Vajnerovou pro vlastní potřebu za podmínky celoročního úklidu 
chodníku před provozovnou. 
II. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy číslo 2013–369 dohodou, a to k datu 31.1.2014.  
 
1) Nabídka a žádost o směnu (vyhlášení záměru) částí pozemků z  důvodu vymezení 
přístupu k budoucím stavebním parcelám ve Starém Dražejově v souladu s Vyhláškou č. 
501/2006 Sb. 
Usnesení č. 3494/2014  (131/6a) 
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s výkupem  
-  části pozemku p.č. 771/2  o výměře cca   48,49 m2 
-  části pozemku p.č. 771/3  o výměře cca 102,00 m2 

-  části pozemku p.č. 772/3  o výměře cca  33,78 m2 

-  části pozemku p.č. 866/13 o výměře cca  8,10 m2 
vše v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s přijetím daru, a to   
-  části pozemku p.č. 771/2  o výměře cca   48,49 m2 
-  části pozemku p.č. 771/3  o výměře cca 102,00 m2 

-  části pozemku p.č. 772/3  o výměře cca  33,78 m2 

-  části pozemku p.č. 866/13 o výměře cca  8,10 m2  
vše v k.ú. Dražejov u Strakonic, 
za podmínky, že na těchto pozemcích bude na náklady majitelů předmětných pozemků 
vybudována přístupová komunikace k jejich stavebním parcelám. 
III. Nedoporu čuje ZM 
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souhlasit s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 951/8 o výměře cca 300 m2 

(vlastník město Strakonice) v k.ú. Strakonice za části pozemků, a to p.č. 881/5 o výměře cca 
209 m2, p.č. 881/6 o výměře 18,85 m2, p.č. 881/1 o výměře cca 32,09 m2 a p.č. 881/7 o 
výměře cca 33 m2, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic.  
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit s přijetím daru, a to   
-  části pozemku p.č. 881/5 o výměře cca 209 m2 
-  části pozemku p.č. 881/6 o výměře 18,85 m2 

-  části pozemku p.č. 881/1 o výměře cca 32,09 m2   

-  části pozemku p.č. 881/7 o výměře cca 33 m2  
vše v k.ú. Dražejov u Strakonic, 
za podmínky, že na těchto pozemcích bude na náklady majitelů předmětných pozemků 
vybudována přístupová komunikace a současně za podmínky že budou dořešeny stavební 
povolení na stavby v této lokalitě, které nebyly příslušným stavebním úřadem povoleny. 
Přesné výměry pozemků budou stanoveny geometrickým plánem. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem darovacích smluv. 
 
1) Miroslav Sivák, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 3495/2014  (131/6b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 012 o velikosti 2+1 a 
výměře 65,37 m2 v domě č.p. 47, Velké náměstí, Strakonice, s panem Miroslavem Sivákem, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu        o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
2) Patricie Bledá, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 3496/2014  (131/6a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou Patricií Bledou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu        o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
3) Irena Balogová, , Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3497/2014  (131/6a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. B11 o velikosti 1+1 a 
výměře 57,27 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, se slečnou Irenou Balogovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
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4) Eva Šuralová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3498/2014  (131/6a) 
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 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
5) Anna Kopecká, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 3499/2014  (131/6a) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí  
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, 
týkající se 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.  
 
6) Helena Irdzová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3500/2014  (131/6a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.003 o velikosti 2+1 a 
výměře 65,90 m2 v domě č.p. 768 V Ráji, Strakonice, se slečnou Helenou Irdzovou,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
7) Uvolněná bytová jednotka č. 010/1126, ul. Čelakovského, Strakonice I, o velikosti 1+0 
a výměře 29,00 m2 
Usnesení č. 3501/2014  (131/6a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 010 o velikosti 1+0 (29,00 m2), v domě č.p. 1126, ul. 
Čelakovského, Strakonice I, přímým prodejem do osobního vlastnictví, kdy minimální cena 
bytu č. 010/1126, ul. Čelakovského, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku je stanovena ve výši 300.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
8) Vyhodnocení nabídek v souvislosti s výběrem odběratele na odkup dřevní hmoty 
z lesů města Strakonice v období leden/únor 2014 
Usnesení č. 3502/2014  (131/6a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením poptávkového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr odběratele dřevní hmoty z lesů města Strakonice. 
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Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou WOTAN FOREST, a.s., Rudolfovská 202/38, 370 
01 České Budějovice, za cenu 169.600,- Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 
205.216,- Kč, termín plnění v průběhu měsíců leden/únor roku 2014. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou WOTAN FOREST, a.s., Rudolfovská 202/38, 370 01 České 
Budějovice, za cenu 169.600,- Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 205.216,- Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  

 
9) Žádost o doplnění usnesení RM č. 924/2011 ze dne 21. září 2011 o pozemek p.č. dle 
KN 46/5 v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice dotčený uložením energetického 
zařízení v rámci stavby „Strakonice, Mlýnská – bytové domy“.  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6,  
370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Ing.Ivo Šafařík, geodetická kancelář, Na Houpačkách 945/46, 397 01 
Písek 
Usnesení č. 3503/2014  (131/6a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s doplněním usnesení RM č. 924/2011 ze dne 21.9.2011 o uložení energetického zařízení do 
pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 46/5 v k.ú. Strakonice, v rámci stavby 
„Strakonice, Mlýnská – bytové domy“. 
 
10) Doplnění usnesení RM číslo 3463/2014 ze dne 15. ledna 2014 – tržnice u kostela Svaté 
Markéty 
Usnesení č. 3504/2014  (131/6a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s doplněním usnesení číslo 3463/2014, bod IV. ze 15. ledna 2014 o to, že nájemní smlouva 
s panem Františkem Wohlmutem, Strakonice, (jako náhradníkem),  bude uzavřena na užívání 
prodejního gastro stánku číslo 9, o půdorysu stánku cca 25 m2, včetně pozemku pod 
markýzou, umístěného na části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice.  

 
11) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na projektové 
práce: „Projekt pro stavební povolení a pro provedení  stavby: Rekonstrukce Velkého 
náměstí, Strakonice – III. etapa“ 
Usnesení č. 3505/2014  (131/6a) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 137/2006 
Sb. v platném znění v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách 
města Strakonice na projektové práce: „Projekt pro stavební povolení a pro provedení  stavby: 
Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III. etapa“, za podmínek a v rozsahu uvedeném 
ve výzvě těmto projektantům: 

1. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1 
2. ATELIER GENESIS, spol. s r.o., Nad Kazankou 194/32, 171 00 Praha 7 - Troja 
3. NOVÁK & PARTNER, s.r.o., Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 
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II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na projektové práce: „Projekt pro stavební 
povolení a pro provedení  stavby: Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III. etapa“. 
III. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Pavel 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Václav Šrámek 
4. člen Ing. Jan Blahout 
5.   člen  Ing. Oldřich Švehla 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník Mgr. Ivana Parkosová 
4. náhradník Michal Bezpalec 
5. náhradník Jaroslav Houska 

IV. Ukládá 
vedoucímu majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
12) Žádost Sdružení zdravotně postižených v ČR, Stavbařů 213, Strakonice  
Usnesení č. 3506/2014  (131/6b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podnájmem prostorů v objektu Stavbařů 213 ve Strakonicích, jejichž nájemcem je                
na základě nájemní smlouvy 94-004 uzavřené s městem Strakonice dne 24.10.1994 Sdružení 
zdravotně postižených  v ĆR, se sídlem Stavbařů 213, Strakonice, níže uvedené žadatelce:  

- paní Karla Rabová, Strakonice, IČ: 73507067, využití prostorů za  účelem 
provozování rekondičních masáží.  

 
13) Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice 
Usnesení č. 3507/2014  (131/6b) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu 
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených 
usnesením Rady města Strakonice č. 2189/2012 ze dne 31.10.2012, na provádění pěstebních 
prací v lesích města Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto 
zájemcům: 
 1. Josef Berger, Nihošovice, 387 01 Volyně 
 2. Milan Hradecký, Novosedly, 387 16 Volenice 
 3. Ing. Zdeněk Kadlec, 387 11 Katovice 
 4. Ing. Luděk Saxl, Strunkovice nad Volyňkou  
 5. Petr Kučera, Vodárenská 213, 386 01 Strakonice 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na provádění pěstebních prací v lesích města 
Strakonice.  
III. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:  
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 1. člen Ing. Pavel Pavel 
 2. člen Ing. Roman Nejdl 
 3. člen Ing. Anna Sekyrová  
 4. člen Ing. Jana Narovcová 
 5. člen Eliška Kučerová 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
 1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
 2. náhradník Ing. Jaroslav Brůžek 
 3. náhradník Ing. Jan Tůma 
 4. náhradník Ing. Ondřej Feit 
 5. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání 
nabídky.  
 
14) Výběrové řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice 
Usnesení č. 3508/2014  (131/6b) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu 
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených 
usnesením Rady města Strakonice č. 2189/2012 ze dne 31.10.2012, na provádění těžby a 
přibližování dřeva v lesích města Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě 
těmto zájemcům: 
 1. Josef Berger, Nihošovic, 387 01 Volyně 
 2. Petr Bednařík, 386 01 Strakonice 
 3. Richard Kubíček, 386 01 Strakonice 
 4. Milan Hradecký, Novosedly, 387 16 Volenice 
 5. CHANA – DW s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec 
     korespondenční adresa: Víska 34, 387 19 Čestice 
 6. Petr Kučera, 386 01 Strakonice 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na provádění těžby a přibližování dřeva 
v lesích města Strakonice.  
III. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:  
 1. člen Ing. Pavel Pavel 
 2. člen Ing. Roman Nejdl 
 3. člen Ing. Anna Sekyrová  
 4. člen Ing. Jana Narovcová 
 5. člen Eliška Kučerová 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
 1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
 2. náhradník Ing. Jaroslav Brůžek  
 3. náhradník Ing. Jan Tůma 
 4. náhradník Ing. Ondřej Feit 
 5. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
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IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání 
nabídky.  
 
15) Předběžné oznámení veřejného zadavatele o úmyslu zadat veřejnou zakázku na 
stavební práce – „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve 
Strakonicích“ 
Usnesení č. 3509/2014  (131/6b) 
Rada města po projednání  
I. Ukládá 
majetkovému odboru provést předběžné oznámení veřejného zadavatele dle § 86 zákona 
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách o úmyslu zadat podlimitní veřejnou zakázku                     
na „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích“. 
 
7. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.10. - 31.12.2013 
Usnesení č. 3510/2014  (131/8) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
Informaci o objednávkách vystavených odborem ŽP v období  1.10.2013 – 31.12.2013. 
 
8. Darovací smlouva ČZ a.s. 
Usnesení č. 3511/2014 (131/9)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy mezi ČZ a.s., Sluneční náměstí 2540/5, 158 00  Praha 5            
a Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21  Strakonice, ve které se ČZ a.s. zavazuje 
poskytovat městu Strakonice finanční částku 200,- Kč měsíčně za každé dítě zaměstnanců   
ČZ a.s., umístěné v MŠ ve Strakonicích pro rok 2014.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy v předloženém znění. 
 
9. Dlouhodobé nájemní smlouvy a smlouvy na poskytování služeb uzavřené ZŠ a MŠ ve 
Strakonicích 
Usnesení č. 3512/2014  (131/10) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
dlouhodobé nájemní smlouvy a smlouvy na poskytování služeb uzavřené základními a 
mateřskými školami ve Strakonicích.   
 
10. Zátoň -  likvidace odpadu na rekreační chatě  MěÚ pro rok 2014  
Usnesení č. 3513/2014  (131/11) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č. 10/2014 dle ust. § 17 odst. 5 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech mezi 
městem Strakonice a  obcí Horní Vltavice, 384 91 Horní Vltavice č.p. 80, IČ 00250422, 
jejímž předmětem je likvidace odpadu na rekreační chatě v Zátoni za celkovou částku 2.723,- 
Kč včetně 21% DPH  pro rok 2014. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy v předloženém znění. 
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11. Použití příspěvku na investice ZŠ Strakonice, Dukelská 166 
Usnesení č. 3514/2014  (131/12) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s použitím příspěvku na investice pro Základní školu Strakonice, Dukelská 166 v max. výši           
150 tis. Kč na pořízení elektrického varného kotle. 
 
12. Basketbalový klub Strakonice - udělení výjimky    
Usnesení č. 3515/2014  (131/14) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
úhradu faktur za nájemné za listopad 2013 a prosinec 2013 Basketbalovým klubem 
Strakonice.  
II. Netrvá 
na vrácení finančních prostředků Basketbalovým klubem Strakonice v souvislosti s usnesením 
číslo 3389/2013 ze dne 18. 12. 2013. 
III. Souhlasí 
s doplacením finančního příspěvku ve výši 11 650 Kč Basketbalovému klubu Strakonice na 
nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro kategorie žactva a dorostu.    
 
13. Poskytnutí finančního příspěvku – I. ročník Ples tolerance      
Usnesení č. 3516/2014  (131/15) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory, 
o.p.s., pracoviště Strakonice ve výši Kč 4 000,- na zajištění kulturního programu I. ročníku 
Plesu tolerance, který se uskuteční 1. února 2014 v Domě kultury Strakonice.  
II. Souhlasí 
s udělením záštity místostarostky města. 
 
14. Návrh na udělení čestného občanství in memoriam Jiřímu Rejžkovi              
Usnesení č. 3517/2014  (131/16) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
udělit čestné občanství in memoriam akademickému malíři Jiřímu Rejžkovi za celoživotní 
přínos v oblasti kultury, zvláště propagaci města a regionu ve výtvarném umění, a 
dlouholetou výchovu mladých generací. 
 
15. Přidělení bytu v DPS Rybniční 1283, Strakonice 
Usnesení č. 3518/2014   
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
informaci o odmítnutí přiděleného bytu v DPS, Rybniční ul. p. Fixou. 
II. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru připravit nový návrh na přidělení předmětného bytu. 
 
16. Poskytnutí finančního příspěvku: Student, o.p.s. Strakonice (Formule) (RO č. 1) 
Usnesení č. 3519/2014   
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 4.000,-Kč, v rámci celosvětového studentského 
vzdělávacího projektu „Formule 1 ve školách“, na realizování modelu studentské formule ve 
výrobě.Bude kryto použitím prostředků z let minulých (RO č. 1).  
II. Souhlasí 
s užitím znaku města na propagačních materiálech. 
 
17. Nabídka prodeje akcií společnosti Teplárna Strakonice a.s. 
Usnesení č. 3520/2014   
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s odkupem 3379 ks akcií společnosti Teplárna Strakonice a.s. za nabízenou cenu 
1.689 500,-Kč tj. 500,-Kč/akcii. 
 
18. VŘ na pozici ředitele STARZ Strakonice – jmenování komise 
Usnesení č. 3521/2014   
Rada města po projednání  
I. Jmenuje 
Mgr. Ing. Pavla Vondryse, Ing. Pavla Pavla, PhDr. Ivanu Říhovou, Mgr. Emanuela Pavelku, 
Ing. Jana Tůmu -  členy komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele STARZ s 
hlasem rozhodujícím. 
Náhradními členy výběrové komise -  Ing. Luděk Joza, Mgr. Jaroslava Cháberová a Mgr. 
Josef Samec – členové RM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys             Ing. Pavel Pavel   
           starosta               místostarosta   


