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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  136. jednání Rady města Strakonice 

konaného 5. března 2014 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM 
Mgr. Ing. Vondrys – starosta 
Ing. Pavel – místostarosta  
RM: Mgr. Cháberová, Mgr. Pavelka, Mgr. Samec, Ing. Joza 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka 
Ing. Tůma – tajemník 

   Mgr. Malotová - PR 
 
Omluveni:  PhDr. Říhová – místostarostka 
    
 
Program:  

        
1. Majetkové záležitosti 
               Usnesení č. 3642/2014 – 3664/2014 
2. MěÚSS: A/Ubytování v AD 

       Usnesení č. 3665/2014 
  B/ Prodloužení ubytování v AD 

       Usnesení č. 3666/2014 
3. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 

       Usnesení č. 3667/2014 
4. Projekt „Úpravy v hasičské zbrojnici a dovybavení zásahovou výstrojí“ - spolufinancování 
projektu  z prostředků města Strakonice  

       Usnesení č. 3668/2014 
5. Uzavření dohody o partnerství mezi městem Strakonice a městem Volyně k projektu: 
A/“Zvýšení bezpečnosti dopravy, ulice Na Vyhlídce, Volyně“ 
B/“Zvýšení bezpečnosti dopravy, ulice Hřbitovní a Karla Čapka, Volyně“ 

       Usnesení č. 3669/2014 
 
 
 
 
 
 
 
136. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 16:05 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
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1. Majetkové záležitosti 
 
1) Žádost o uzavření smlouvy č.: 014330026424/001 o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemeni v souvislosti se stavbou: „Strakonice – toaleta u Prioru – kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: INGERA Písek, s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek 
Usnesení č. 3642/2014 (136/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č.: 014330026424/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 
pro uložení energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 726/1 a 
p.č. KN 726/4 vše v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti se stavbou: „Strakonice – toaleta u 
Prioru – kNN“ , dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
2) Žádost o uzavření smlouvy č.: 014330026425/001 o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemeni v souvislosti se stavbou: „Strakonice – centrum pro mládež – kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: INGERA Písek, s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek 
Usnesení č. 3643/2014 (136/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č.: 014330026425/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 
pro uložení energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 1248/6 a 
p.č. KN 1311/2 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou: „Strakonice – centrum pro 
mládež – kNN“ , za částku 500,- Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
3) Žádost o uzavření smlouvy č.: 014330027058/001 o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemeni v souvislosti se stavbou: „Dražejov parc. č. 905/1 – kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: INGERA Písek, s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek 
Usnesení č. 3644/2014 (136/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č.: 014330027058/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 
pro uložení energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 951/1 a 
p.č. KN 905/1 vše v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti se stavbou: „Dražejov – parc. č. 
905/1 – kNN“ , dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
4) Žádost o uzavření smlouvy č.: 014130005161/001 o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemeni v souvislosti se stavbou: „001050000231 Příp. STL Dražejov u 
Strakonic“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GK Plavec – Michalec, Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530,  397 
01 Písek 
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Usnesení č. 3645/2014 (136/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č.: 014130005161/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 
pro uložení distribuční soustavy - plynovodního potrubí do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. KN 1293/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti se stavbou: 
„001050000231 Příp. STL Dražejov u Strakonic“ , dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
 
5) Žádost o uzavření smlouvy č.: 014130005443/001 o zřízení práva odpovídajícího 
věc..břemeni v souvislosti se stavbou: „001050000127 Příp. STL Dražejov, Virtova “  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GK Plavec – Michalec, Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530,  397 
01 Písek 
Usnesení č. 3646/2014 (136/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č.: 014130005443/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 
pro uložení distribuční soustavy - plynovodního potrubí do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. KN 77/1 a p.č. KN 1293/1 vše v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti se 
stavbou: „001050000127 Příp. STL Dražejov, Virtova “ , dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
 
6) Žádost o uzavření smlouvy č.: 014130005110/001 o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemeni v souvislosti se stavbou: „001050000158 Příp. STL Strakonice, 
Heydukova“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GK Plavec – Michalec, Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530,  397 
01 Písek 
Usnesení č. 3647/2014 (136/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č.: 014130005110/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 
pro uložení distribuční soustavy - plynovodního potrubí do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. KN 1155/1 a p.č. KN 1309/9 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou: 
„001050000158 Příp. STL Strakonice, Heydukova“ , dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
7) Žádost o uzavření smlouvy č.: 014990016688/001 o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemeni v souvislosti se stavbou: „Příp. STL Heydukova P 769“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GK Plavec – Michalec, Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530,  397 
01 Písek 
Usnesení č. 3648/2014 (136/3)  
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č.: 014990016688/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 
pro uložení distribuční soustavy - plynovodního potrubí do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. KN 1309/9 v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou: „Příp. STL Heydukova 
P 769“ , dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
8) Žádost o uzavření smlouvy č.: 014130005169/001 o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemeni v souvislosti se stavbou: „001050000244 Příp. STL Nový Dražejov, 
Otavská“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GK Plavec – Michalec, Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530,  397 
01 Písek 
Usnesení č. 3649/2014 (136/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č.: 014130005169/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 
pro uložení distribuční soustavy - plynovodního potrubí do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. KN 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti se stavbou: 
„001050000244 Příp. STL Nový Dražejov, Otavská“ , dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
9) Žádost o uzavření smlouvy č.: 014990016698/001 o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemeni v souvislosti se stavbou: „Příp. STL Dražejov P 1050/44“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GK Plavec – Michalec, Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530,  397 
01 Písek 
Usnesení č. 3650/2014 (136/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č.: 0141990016698/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni pro uložení distribuční soustavy - plynovodního potrubí do pozemku v majetku 
města Strakonice p.č. KN 1050/9 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti se stavbou: „Příp. 
STL Dražejov P 1050/44“,  dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
10) Žádost o uzavření smlouvy č.: 014990016697/002 o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemeni v souvislosti se stavbou: „Příp. STL Dražejov, Jedlová P 186, 265“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GK Plavec – Michalec, Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530,  397 
01 Písek 
Usnesení č. 3651/2014 (136/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č.: 0141990016697/002 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni pro uložení distribuční soustavy - plynovodního potrubí do pozemku v majetku 
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města Strakonice p.č. KN 1007/5 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti se stavbou: „Příp. 
STL Dražejov, Jedlová P 186, 265“,  dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
11) Žádost o uzavření smlouvy č.: 014990016759/001 o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemeni v souvislosti se stavbou: „Příp. STL Strakonice, Starý Dražejov P 67“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GK Plavec – Michalec, Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530,  397 
01 Písek 
Usnesení č. 3652/2014 (136/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č.: 0141990016759/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni pro uložení distribuční soustavy - plynovodního potrubí do pozemku v majetku 
města Strakonice p.č. KN 1293/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti se stavbou: „Příp. 
STL Strakonice, Starý Dražejov P 67“,  dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
12)  Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku  města 
Strakonice p.č. KN 171/4 v  k.ú. Strakonice v souvislosti s přípravou a realizací stavby: 
„Modernizace domu čp. 220 na Velkém náměstí ve Strakonicích“ 
Žadatel: Koflík s.r.o., Ratajova 1113/8, Kunratice, 148 00 Praha 
V zastoupení: Lukáš Urbánek, B. Němcové 1116, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3653/2014 (136/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uložením NTL plynovodní  přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 171/4 
v k.ú. Strakonice v souvislosti s  uvažovanou stavbou: „Modernizace domu čp. 220 na 
Velkém náměstí ve Strakonicích“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
13) Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti se 
stavbou: „11010-044756 VOD2C E0001b LO C STPOV 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. 3654/2014 (136/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení podzemního vedení 
veřejné komunikační sítě do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 320/1, p.č. KN 
320/247, p.č. KN 320/358, p.č. KN 320/400, p.č. KN 589/1, p.č. KN 613/1 a  p.č. KN 614/4 
vše v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou: „11010-044756 VOD2C E0001b LO C 
STPOV OK“, za jednorázovou náhradu 60.000,-Kč +DPH. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
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14) Smlouva na prodej části pozemku parc. č. 726/17 v k.ú. Nové Strakonice  
Usnesení č. 3655/2014 (136/3)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit  text smlouvy o smlouvě budoucí kupní týkající se prodeje části pozemku parc.č. 
726/17  a části pozemku parc.č. st. 1285 o celkové výměře cca 135 m2 v kat. území Nové 
Strakonice společnosti SRSoft spol. s r.o.,  IČ 15818055, Strakonice, Bezděkovská 30 (text 
smlouvy viz Příloha č. 15). 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu podpisem smlouvy. 
 
15) Paní Lucie Vajnerová, Sedlice, 387 32 Sedlice, IČ: 69331995 – žádost o výpůjčku 
části pozemku p.č. 1371/368 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 3656/2014 (136/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s umístěním posezení před provozovnou „Fitnes King Kong V.I.P“ umístěné v čp. 1396, ul. 
Jezerní, 386 01 Strakonice na části pozemku p.č. 1371/168 o výměře cca 5 m2, v k.ú. 
Strakonice pro potřeby paní Lucie Vajnerové s tím, že paní Vajnerová bude  předmětný 
pozemek udržovat, včetně úklidu a zimní údržby, v řádném stavu. 
 
17) Žádost o výstavbu propojovacího chodníku mezi ulicí U Studánky a ulicí U 
Zahrádek, Strakonice. 
Usnesení č. 3657/2014 (136/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
aby město Strakonice zadalo zpracování projektové dokumentace, která by řešila vybudování 
nového propojovacího chodníku ze zámkové dlažby, mezi ulicí U Studánky a ulicí U 
Zahrádek, Strakonice 
 
1) JUDr.  Josef Šťastný,  insolvenční správce,  Šefčíkova 38,  Horažďovice  – nabídka 
nemovitostí dlužníka   
Usnesení č. 3658/2014 (136/3a)  
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s výkupem nemovitosti, a to  

- objektu bydlení č.p. 510 ve Strakonicích I. na st. parcele č. 644 
- st. parcela č. 644 o výměře 372 m2, zastavěná plocha a nádvoří 
- pozemek p.č. 770/3 o výměře 193 m2, zahrada, vše v k.ú. Strakonice 

za kupní cenu 1,500.000,-Kč. 
 

2) Manželé Zbyněk a Věra Hrdli čkovi, Strakonice – žádost o prodej pozemku 
Usnesení č. 3659/2014 (136/3a)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 320/346 o výměře 912 m2  v k.ú. Přední Ptákovice 
manželům Zbyňku a Věře Hrdličkovým, Strakonice, za účelem výstavby rodinného domu, za 
cenu 950,- Kč/m2 , formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kde budou uvedeny podmínky 
výstavby předmětného domu. Po jejich splnění bude vyhotovena kupní smlouva.  
II. Doporu čuje ZM 
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pověřit starostu města podpisem předmětných smluv.   
 

3) Sokolovna Strakonice 
TJ SOKOL, Na Stráži 340, Strakonice, IČ 60829265  
Usnesení č. 3660/2014 (136/3a)  
Rada města po projednání  

I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí informaci o jednáních s TJ SOKOL Strakonice ohledně případného převodu 
sokolovny na město Strakonice  a  užívání objektu.   
II. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s bezúplatným převzetím budovy sokolovny s pozemkem pod budovou parc.č. st. 
110 v kat. území Strakonice na město Strakonice za podmínky, že TJ SOKOL Strakonice 
nebo její právní nástupci budou oprávněni užívat objekt sokolovny bezúplatně ve stávajícím 
rozsahu po dobu jejich existence. 
III. Doporu čuje ZM  
souhlasit s poskytováním příspěvku na činnost  TJ SOKOL Strakonice ve výši 500.000,-Kč 
ročně, který bude přednostně použit na zajištění provozu objektu, a to za podmínky, že se 
 TJ SOKOL Strakonice zaváže, že 

-         budova sokolovny bude užívána v souladu s činností TJ Sokol  
-         v sokolovně bude zajištěn provoz alespoň ve stávajícím rozsahu 
-        budovu sokolovny včetně pozemku pod budovou parc.č. st. 110 v kat. území 

Strakonice nepřevede na 3. osobu 
-         budova sokolovny nebude dána do dlouhodobého užívání 3. osobě 
-        zajistí vyhovující stavebně technický stav budovy sokolovny, zejména opravu 

fasády tak, aby neohrožovala okolí 
Poskytování příspěvku je dále podmíněno prodejem pozemku parc. č. st. 114/3 o výměře 
116 m2 za kupní cenu ve výši stanovenou znaleckým posudkem městu Strakonice s tím, že 
o výši kupní ceny bude snížen příspěvek města Strakonice poskytovaný na činnost  TJ 
SOKOL Strakonice v tom kalendářním roce, ve kterém bude příspěvek poskytnut poprvé. 
IV. Doporučuje ZM 
pověřit Radu města dalším jednání o konkrétních podmínkách dohody na základě které 
bude TJ SOKOL poskytován příspěvek města. 
 

1) Miroslava Lechnýřová, Strakonice – žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3661/2014 (136/3b)  
Rada města po projednání  
I.Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu, k bytové jednotce č. 028 v domě č.p. 
1392 ul. Leknínová, Strakonice, o velikosti 1+kk a výměře 66,70 m2 s paní Miroslavou 
Lechnýřovou, Strakonice, a to ke dni 14.3.2014. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
2) Radek Suda, Strakonice – žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3662/2014 (136/3b)  
Rada města po projednání  
I.Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu, k bytové jednotce č. 007 v domě č.p. 
201 ul. Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 59,65 m2 s panem 
Radkem Sudou, Strakonice, a to ke dni 31.3.2014. 
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II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody 
 
3) Pronájem prodejního stánku číslo 4 umístěného na pozemku p.č.st. 308 v k.ú. 
Strakonice – tržnice u kostela Svaté Markéty 
Usnesení č. 3663/2014 (136/3b)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s pronájmem prodejního stánku číslo 4 o půdorysu cca 25 m2, včetně pozemku pod markýzou, 
umístěného na části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice, o velikosti cca 25 m2 , paní 
Andree Božkové, Litochovice, Volyně 387 01, IČO: 75466864, za cenu 4.400,- Kč měsíčně 
bez DPH + inflace + náklady na služby a energie  dle poměrových  měřidel s tím, že nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 12 měsíců. V případě, že budoucí nájemce bude plnit 
řádně povinnosti nájemce stanovené předmětnou smlouvou, dojde k automatickému 
prodlužování nájemní smlouvy.  
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku je  zahrnuto užívání společného sociálního 
zařízení a úklidové komory, dále náklady za spotřebu elektrické energie, vody, kdy budoucí 
uživatelé prodejních stánků mají právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj 
pečovat.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
4) Předběžné oznámení veřejného zadavatele o úmyslu zadat veřejnou zakázku na 
stavební práce – „Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého stadionu 
Strakonice - I. etapa“ 
Usnesení č. 3664/2014 (136/3b)  
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 
realizaci stavby „Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého stadionu 
Strakonice -  I. etapa“. 
 
2. MěÚSS:  
A/Ubytování v AD 
Usnesení č. 3665/2014 (136/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Jaroslava Horvátha v období od 17.2.2014 do 
31.5.2014. 
s ubytováním v Azylovém domě paní Jany Kunové v období od 17.2.2014 do 31.5.2014 
s ubytováním v Azylovém domě pana Zdeňka Kuny v období od 20.2.2014 do 31.5.2014 
s ubytováním v Azylovém domě paní Jolany Kunové v období od 20.2.2014 do 31.5.2014 
s ubytováním v Azylovém domě pana Jaroslava Lemera v období od 22.2.2014 do 
31.5.2014. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 17.2.2014 do 31.5.2014 (pan Jaroslav Horváth, paní Jana Kunová); na dobu od 20.2.2014 
do 31.5.2014 (pan Zdeněk Kuna, paní Jolana Kunová); na dobu od 22.2.2014 do 31.5.2014 
(pan Lemer Jaroslav). 
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III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
B/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 3666/2014 (136/2)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě paní Ireny Kovacsové  na dobu určitou od 
1.4.2014 do 31.5.2014. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na 
dobu určitou od 1.4.2014 do 31.5.2014. 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence. 
 
3. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 
Usnesení č. 3667/2014 (136/4)  
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 
28. března 2014 – živá hudba – skupina Parkán – Sokolovna Strakonice, Na Stráži 340, 
386 01 Strakonice – pořádá Bohumil Kůs, 386 01 Strakonice – od 22:00 hodin do 03:00 
hodin následujícího dne. 
 
4. Projekt „Úpravy v hasičské zbrojnici a dovybavení zásahovou výstrojí“ - 
spolufinancování projektu  z prostředků města Strakonice  
Usnesení č. 3668/2014 (136/5)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje na podporu jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obcí JČK, 1. výzva pro rok 2014 na projekt „Úpravy v hasičské 
zbrojnici a dovybavení zásahovou výstrojí“. 
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 „Úpravy v hasičské zbrojnici a dovybavení zásahovou výstrojí“. 
 
5. Uzavření dohody o partnerství mezi městem Strakonice a městem Volyně k projektu: 
A/“Zvýšení bezpečnosti dopravy, ulice Na Vyhlídce, Volyně“ 
B/“Zvýšení bezpečnosti dopravy, ulice Hřbitovní a Karla Čapka, Volyně“ 
Usnesení č. 3669/2014  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o partnerství mezi městem Strakonice a městem Volyně, se sídlem Nám. 
Svobody 41, 387 01 Volyně, IČO: 00252000, DIČ: CZ 002 52 000 k projektu:  
A/“Zvýšení bezpečnosti dopravy, ulice Na Vyhlídce, Volyně“ 
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B/“Zvýšení bezpečnosti dopravy, ulice Hřbitovní a Karla Čapka, Volyně“ 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné dohody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys             Ing. Pavel Pavel   
           starosta               místostarosta   


