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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  137. jednání Rady města Strakonice 
konaného 19. března 2014 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:     7 členů RM 

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

   Mgr. Malotová - PR 
 
Program:  
1. Směrnice Systém řízení rizik, Manuál realizace systému řízení rizik 
                Usnesení č. 3670/2014 
2. Plnění usnesení RM za III. a IV. Q 2013 
                Usnesení č. 3671/2014 
3. Majetkové záležitosti 
                                          Usnesení č. 3672/2014 – 3684/2014 
4. STARZ - Stavební úpravy zimního stadionu   
                Usnesení č. 3685/2014 
5. IPRM města Strakonice – zápis z 25. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice   
                Usnesení č. 3686/2014 
6. Projekt „Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava, Strakonice“  
   – Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad  
                Usnesení č. 3687/2014 
7. MěÚSS – ubytování v AD 
                Usnesení č. 3688/2014 
8. Zápis z 1. jednání sociální komise ze dne  5.3.2014 
                Usnesení č. 3689/2014 
9. TS-bytové záležitosti 
                Usnesení č. 3690/2014 
10. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k systému ASPI 
                Usnesení č. 3691/2014 
11. Rozpočtová  opatření  č.  13  –  14 
                Usnesení č. 3692/2014 
12. Doplnění usnesení RM č. 3640/2014 z 26.2.2014 ve věci uzavření dodatků ke smlouvě o 
nájmu a smlouvě o provozování dotřiďovací linky Vydlaby se společností Odpady Písek s.r.o. 
                Usnesení č. 3693/2014 
13. Zápis ze  7. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 17. prosince 2013 
      Zápis ze  1. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch  24. února 2014              
                Usnesení č. 3694/2014 
14. Záštita starosty města - Bitva u Sudoměře   
                Usnesení č. 3695/2014 
15. ČZ Strakonice – užití znaku města 
                Usnesení č. 3696/2014 
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16. Uzavření dohody o partnerství mezi městem Strakonice a městem Horažďovice 
k projektu: “Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí Horažďovice“ 
                Usnesení č. 3697/2014 
17. Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro poskytování fin. příspěvku při narození dítěte 
                Usnesení č. 3698/2014 
18. MAS LAG Strakonicko – žádost o prodloužení termínu splátky 

       Usnesení č. 3699/2014 
 
 
 
 
 
 
137. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:45 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 
 
 
 
 
1. Směrnice Systém řízení rizik, Manuál realizace systému řízení rizik 
Usnesení č. 3670/2014 (137/1)  
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
směrnici Systém řízení rizik a Manuál realizace systému řízení rizik s platností od 1.4.2014. 
 
2. Plnění usnesení RM za III.a IV.Q 2013 
Usnesení č. 3671/2014 (137/3)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení RM za období III. a IV. čtvrtletí 2013. 
II. Schvaluje 
vyřazení z evidence 480 splněných usnesení. 
III. Revokuje  
usn. 2358/2008,4384/2010 (bod III.), 923/2011, 933/2011, 1551/2012, 2108/2012, 2604/2013, 
2801/2013, 2802/2013, 2935/2013, 3120/2013, 3122/2013 (bod VIII.,IX.,X), 3207/2013, 
3255/2013, 3279/2013, 3282/2013, 3283/2013. 
IV. Vy řazuje do evidence usnesení s trvalou platností       
usnesení č. 3122/2013 (bod XVI., XVII.), 3158/2013(bod I.), 3211/2013, 3373/2013. 
V. Schvaluje 
vyřazení usn.č. 3525/2009. 
VI.Ukládá  
tajemníkovi vést v evidenci 84 nesplněných usnesení a zajistit jejich plnění.   
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3. Majetkové záležitosti 
 
1) Ivana Kolářová, Strakonice II – žádost o ukončení nájemního poměru 
Usnesení č. 3672/2014 (137/4)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení nájemního poměru, k bytové jednotce č. 082 v domě č.p. 87 
ul. Na Ohradě, Strakonice, o velikosti 3+1 a výměře 73,30 m2 s paní Ivanou Kolářovou,  
Strakonice II, a to ke dni 31.3.2014. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
2) Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích 
Usnesení č. 3673/2014 (137/4)  
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby „Komunikační napojení průmyslové 
zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích“ v otevřeném řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění.   
II. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
III. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby 
„Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích“.  

IV. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Miloš Haiser 
4. člen Ing. Jan Blahout 
5. člen p. Michal Bezpalec 
6. člen Ing. Ludvík Němejc 
7. člen zástupce Jihočeské hospodářské komory 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
4. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
5. náhradník p. Jaroslav Houska 
6. náhradník  p. Václav Šrámek 
7. náhradník zástupce Jihočeské hospodářské komory 

V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné 
zakázky.  
 
3)  Smlouva o právu v souvislosti se stavebním řízením na akci „Parkovací stání pro 
dům, Palackého náměstí 81, Strakonice, na p.č. 147/5, 147/9 a 122/1 k.ú. Strakonice“ 
Usnesení č. 3674/2014 (137/4)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
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s uzavřením smlouvy o právu v souvislosti se stavbou „Parkovací stání pro dům, Palackého 
náměstí 81, Strakonice, na p.č. 147/5, 147/9 a 122/1 k.ú. Strakonice“. 
II. Pověřuje 
starostu k podpisu předmětné smlouvy o právu. 
 
4) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. pro odběrné místo ,,Veřejné 
osvětlení – kruhová křižovatka ul. Katovická“ 
Usnesení č. 3675/2014 (137/4)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o připojení k distribuční soustavě E.ON  Distribuce a. s., pro odběrné 
místo ,,Veřejné osvětlení  kruhové  křižovatky ul. Katovická“. 
II. Souhlasí 
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením, a to ve výši 8.000,- Kč 
včetně DPH . 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
1) Ukončení Smlouvy o nájmu plochy pro velkoplošnou venkovní reklamu výpovědí 
Usnesení č. 3676/2014 (137/4a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s ukončením smlouvy o nájmu plochy pro velkoplošnou venkovní reklamu  číslo 03-521, jež 
je uzavřena mezi městem Strakonice a společností RAIREKLAM, spol. s r.o., Praha, a to 
výpovědí. Přičemž výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvního dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědí druhé smluvní straně.   
Důvodem výpovědi je realizace stavby „Komunikační napojení průmyslové zóny                          
U Blatenského mostu ve Strakonicích“. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné výpovědi.  
 
2) ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 545/56, 
Praha, Nusle – výpůjčka pozemků p.č. 844/9 a 794/2 a p.č. 622/20, vše v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 3677/2014 (137/4a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s výpůjčkou  pozemků  p.č. 844/9  o výměře 96 m2  a  p.č. 794/2  o  výměře  132  m2, vše 
v k.ú. Strakonice, za účelem vybudování  příjezdové  komunikace  a  s výpůjčkou pozemku 
p.č. 622/20 o výměře 1184 m2 v k.ú. Strakonice za účelem vybudování místní komunikace, 
vše  v rámci stavby „I/22 Strakonice“, a to na dobu určitou 5-ti let. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
3)  Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku  města 
Strakonice p.č. KN 47/1 v  k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou „ Stavební 
úpravy rekreačního objektu – přestavba na rodinný dům na pozemku p.č. KN St. 297 a 
p.č. KN 43/6 v k.ú Přední Ptákovice“ 
Žadatel: Žaneta a Karel Tomanovi, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3678/2014 (137/4a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
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s uložením kanalizační a plynovodní  přípojky do pozemků v majetku města Strakonice               
p.č. KN 47/1 v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti s  uvažovanou přestavbou rekreačního 
objektu na rodinný dům na pozemku p.č. KN St. 297 a p.č. KN 43/6 v k.ú. Přední Ptákovice, 
dle sazebníku. 
Souhlas je podmíněn tím, že povrch asfaltové komunikace bude do 1 roku od předání překopu 
přefrézováním a přeasfaltováním v tl. 5 cm v celé šíři komunikace v délce cca 10 m. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
4) 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, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3679/2014 (137/4a)  
Rada města po projednání  
I. Revokuje  
Usnesení č. 3653/2014 ze dne 5.3.2014. 
II. Nesouhlasí 
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“.  
 
5) Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého stadionu Strakonice – I. 
etapa: Šatny a technologická část (výměna filtr ů pro venkovní bazény). 
Žadatel: Ing. Jiří Treybal, TMS Projekt, Žižkova 312, Strakonice 
Usnesení č. 3680/2014 (137/4a)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
informaci o připravovaném postupu prací na projektové přípravě a realizaci stavby: 
„Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého stadionu Strakonice – I. etapa: 
Šatny a technologická část (výměna filtrů pro venkovní bazény)“ 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s Ing. Jiřím Treybalem. Předmětem SOD bude provedení 
projektové dokumentace a inženýrská činnost na stavbu: „Rekonstrukce zázemí a přístavba 
bazénové haly plaveckého stadionu Strakonice – I. etapa: Šatny a technologická část (výměna 
filtr ů pro venkovní bazény)“ za částku : 242.000,- Kč + DPH  s předpokládaným plněním: 
projektové práce:  od 3.3.2014 do 2.5.2014,   
inženýrská činnost: v průběhu celé realizace stavby. 
Smlouva se uzavírá s Ing. Jiřím Treybalem z důvodu, že je zhotovitelem dokumentace celé 
stavby: „Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého stadionu Strakonice“ 
z roku 2008. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy o dílo. 
 
6) Revitalizace strakonického hradu – II. etapa 
Usnesení č. 3681/2014 (137/4a)  
Rada města po projednání  
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I. Rozhodla 
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby a na vybavení dětské knihovny 
nábytkem „Revitalizace strakonického hradu – II. etapa“ v otevřeném řízení dle zákona 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.   
II. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
III. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby a na 
vybavení dětské knihovny nábytkem „Revitalizace strakonického hradu – II. etapa“  
IV. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  PhDr. Ivana Říhová 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Jaroslav Houska 
4. člen Ing. Jan Blahout 
5. člen Ing. Oldřich Švehla 
6. člen Ing. Ludvík Němejc 
7. člen zástupce Jihočeské hospodářské komory 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Miloš Haiser 
4. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
5. náhradník p. Michal Bezpalec 
6. náhradník  p. Václav Šrámek 
7. náhradník zástupce Jihočeské hospodářské komory 

V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné 
zakázky.  
 
7) Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava - Strakonice 
Usnesení č. 3682/2014 (137/4a)  
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby „Revitalizace areálu hřbitova u kostela 
sv. Václava - Strakonice“ v otevřeném řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění.   
II. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
III. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby 
„Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava - Strakonice“. 

IV. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  PhDr. Ivana Říhová 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Miloš Haiser 
4. člen Ing. Jan Blahout 
5. člen Ing. Oldřich Švehla 
6. člen Ing. Václav Šrámek 
7. člen zástupce Jihočeské hospodářské komory 
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náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Mgr. Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Jaroslav Houska 
4. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
5. náhradník p. Michal Bezpalec 
6. náhradník  Ing. Ludvík Němejc 
7. náhradník zástupce Jihočeské hospodářské komory 

V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné 
zakázky.  
 
8) Stavba: Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270 
Usnesení č. 3683/2014 (137/4a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2013-372 na realizaci stavby „Stavební úpravy 
– Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270“ uzavřené dne 13.8.2013 mezi městem 
Strakonice a společností PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice,                
IČ : 43841252, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující: 
- snížení ceny díla s ohledem na méněpráce: odpočet SO 01 Výtah, propojení budov (ZL 9), 
odpočet SO 02 Půdní vestavba, zesílení stropu 3. NP objektu č.p. 1 (ZL 10), odpočet SO 03 
Výměna oken v jižní fasádě čp. 1 (ZL 11), odpočet SO 04 Výměna oken a oprava severní 
fasády objektu čp. 1 (ZL 12), odpočet SO 05 Oprava suterénu v objektu čp. 2 (ZL 13), 
odpočet SO 07 Výměna oken a zateplení objektu v severní fasádě čp. 2 (ZL 14), odpočet SO 
08 Stavební úpravy a oprava čp. 3 (ZL 15), odpočet SO 09 Oprava střechy a výtahu v objektu 
čp. 270 (ZL 16), odpočet odlitek znaku města - dodatek č. 2 (ZL 17), o částku 388.688 bez 
DPH, tzn. 470.312 Kč včetně DPH 21 %. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.  
 
9) Dodatek č.1  ke smlouvě na akci: „Zastřešení tribuny ČZ Strakonice“ 
Usnesení č. 3684/2014 (137/4a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Zastřešení tribuny ČZ Strakonice“ se 
zhotovitelem stavby PP-servis  Plzeň s r.o. U Velkého rybníka 35 , 323 00 Plzeň, přičemž 
předmětem dodatku jsou vícepráce ve výši  167.620,- Kč bez DPH. Tyto práce nebyly 
součástí zadávací dokumentace a nutnost jejich provedení vyplynula až při rekonstrukci 
objektu tribuny. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
4. STARZ - Stavební úpravy zimního stadionu   
Usnesení č. 3685/2014 (137/13)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
materiál předložený organizací STARZ Strakonice. 
II. 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 
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realizaci stavby „Stavební úpravy zimního stadionu“. 
 
5. Integrovaný plán rozvoje města Strakonice – zápis z 25. jednání Řídícího výboru 
IPRM Strakonice   
Usnesení č. 3686/2014 (137/5)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí  
zápis z 25. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice ze dne 11. března 2014.  
II. Schvaluje 
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM Strakonice (deprivované zóny „Sídliště 
MÍR“) za rok 2013. 
 
6. Projekt „Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava, Strakonice“  
   – Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad 
Usnesení č. 3687/2014 (137/6)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad na projekt „Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava, 
Strakonice“ mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a Regionální radou 
regionu soudržnosti Jihozápad,  Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice. Dotace se 
poskytuje ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové 
výši 5 993 535,00 Kč.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
7. MěÚSS – ubytování v AD 
Usnesení č. 3688/2014 (137/7)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Davida Kuny v období od 6.3.2014 do 31.5.2014 
s ubytováním v Azylovém domě paní Věry Hrehové v období od 6.3.2014 do 31.5.2014. 
II.  Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 6.3.2014 do 31.5.2014 (pan Kuna, paní Hrehová). 
III.  Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
8. Zápis z 1. jednání sociální komise ze dne  5.3.2014 
Usnesení č. 3689/2014 (137/8)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání sociální komise ze dne 5.3.2014. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města: 
 
a) Registrované sociální služby 
Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40 23 732,- Kč 
z toho na odbornou sociální poradnu  11 866,- Kč,  na osobní asistenci 11 866,- Kč 
Centrum pro zdravotně postižené, Stavbařů 213, Strakonice 12 340,- Kč 
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na  dofinancování nájemného prostor - zázemí půjčovny a na kompenzační a rehabilitač. 
pomůcky a osobní asistence       
Fokus Písek, o.s.  Kolárova  485/13  Písek   35 597,- Kč 
na úhradu provozních nákladů (nájem, energie) 
I MY  Společnost pro podporu lidí s postižením o.s. Bechyňská 50  
Soběslav na   2 848,- Kč   na mzdu poradkyně       
AUREA ORBITA, poskytovatel sociálních služeb, Čkyně 86  (kontaktní pracoviště 
Smetanova 533, Strakonice)  9 880,- Kč 
z toho na režijní náklady  4 270,- Kč a na základní vybavení kontakt. pracoviště   5 610,- Kč 
 
b) Neregistrované spolková činnost, sociální služby 
Sdružení zdravotně postižených, Stavbařů 2013, Strakonice II   25 498,- Kč 
na dofinancování prostor klubovny, tělocvičny a sociálního zařízení 
O.S. Cestou vůle, Sv. Čecha 813, Strakonice I 10 888,.- Kč 
z toho na nákup pomůcek a spotřebního materiálu na terapie  2 178,- Kč, na zajištění 
rerespitních pobytů  4 355,- Kč  a na canisterapii  4 355,- Kč 
O.S. „Přátelé Mateřského centra Beruška“  Strakonice    31 446,- Kč 
z toho na  nájem   23 298,- Kč,  energie  8 148,- Kč  
III. Nesouhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města:  
 
Registrované sociální služby 
Oblastní charita Strakonice  Sousedovice   40,  na pečovatelskou službu 
Hospic sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144, Prachatice   
APLA Jižní Čechy, o.s., Farského 887, Tábor   
 
Neregistrovaná spolková činnost, sociální služby 
Středisko výchovné péče Ellerova 160 Strakonice I  
Svaz diabetiků, územní organizace, M. Alše 779 Strakonice I 
Český červený kříž, Mírová 173 Strakonice I    
 
IV. Doporučuje ZM 
Poskytnout příspěvek z rozpočtu města:  
Občanské sdružení PREVENT, Hejdukova 349,  Strakonice  54 490,- Kč 
z toho na spolufinancování protidrogových služeb 43 592,- Kč, a na terénní programy 
10 898,- Kč 
Český červený kříž, Mírová 173 Strakonice    63 281,- Kč 
Český červený kříž, Úřad oblastního spolku, Mírová 173 Strakonice - na nájem a služby   
19 699,- Kč 
Český červený kříž, Domácí péče o.p.s. Mírová 173 Strakonice   43 582,- Kč 
z toho na nájem a služby 28 594,- Kč a na pomůcky pro domácí hospicovou péči  14 988,- Kč 
V. Souhlasí  
     a) s přidělením bytu o vel. 1+0, a výměře  43.4 m2, č. bytu 642  ve  III. patře v Domě 
s pečovatelskou službou Rybniční 1283 Strakonice I, paní  Heleně Špůrové, bytem Velké 
náměstí 2, Strakonice I. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku 
s možností automatického prodloužení vždy o 1 rok, při plnění podmínek vyplývajících 
z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši celkem 
3 300,- Kč.     
 
    b) s přidělením bytu o vel. 1+0 a výměře 32,9 m2, č. bytu 334 ve III. patře v Domě 
s pečovatelskou službou Rybniční 1283, Strakonice I, paní Janě Beitlerové, , bytem Velké 
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náměstí 144, Strakonice I. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho 
roku s možností automatického prodloužení vždy o 1 rok, při plnění podmínek vyplývajících 
z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši celkem 
3 037,- Kč.     
VI.  Ukládá 
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválená usnesení. 
 
9. TS - bytové záležitosti 
1.  Výpověď z nájmu bytu – nájem doba neurčitá (Hájek Zdeněk) 
Usnesení č. 3690/2014 (137/9)  
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
podat výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby Hájkovi Zdeňkovi, Strakonice, č.b. 20 o 
velikosti 1+0 dle § 2291 OZ 89/2012 Sb. 
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě potřeby po skončení nájmu k předmětnému bytu 
(po uplynutí 1 měsíce), podat žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
  
10. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k systému ASPI 
Usnesení č. 3691/2014 (137/10)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o poskytnutí užívacích práv k systému ASPI č. S-8681/13/KUXI dle 
specifikace položek primárního a sekundárního obsahu ASPI uvedené v příloze č. 1 smlouvy 
za cenu ročního předplatného aktualizace systému ASPI pro 30 přístupů ve výši 23.817,- Kč + 
DPH 21 %. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy o poskytnutí užívacích práv k systému ASPI. 
 
11. Rozpočtová  opatření  č.  13  –  14 
Usnesení č. 3692/2014 (137/11)  
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje 
RO  č. 13  ve výši  438 416,46 Kč  
Doplatek dotace z MV na realizaci projektu  „Dva kroky k profesionální veřejné službě – 
projektový a procesní management“, spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie v rámci  
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
RO  č. 14  ve výši  100 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu odboru rozvoje na položce městský mobiliář na zajištění realizace sedmi 
stavebnicových prodejních pultů, které budou umístěny do prostoru městské tržnice u kostela 
Sv. Markéty ve Strakonicích. Rozpočtové opatření bude kryto z prostředků minulých let. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 13 a 14  provést. 
 
12. Doplnění usnesení RM č. 3640/2014 z 26.2.2014 ve věci uzavření dodatků ke smlouvě 
o nájmu a  smlouvě o provozování dotřiďovací linky Vydlaby se společností Odpady 
Písek s.r.o. 
Usnesení č. 3693/2014 (137/12)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
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skutečnost, že město Písek omezilo účinnost navrženého Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu 
uzavřené dne 1.2.2005 se společností Odpady Písek s.r.o. pouze na období březen – prosinec 
2014.  
II. Dopl ňuje 
své usnesení č. 3640/2014 ze dne 26.2.2014 tak, že pověřuje starostu města podpisem 
Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 1.2.2005 se společností Odpady Písek s.r.o., 
který upravuje snížení nájemného pouze na období březen – prosinec 2014 na částku 1,- Kč  
včetně DPH. 
 
13. Zápis ze  7. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 17. prosince 2013 
      Zápis ze  1. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch  24. února 2014     
Usnesení č. 3694/2014 (137/15)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis ze 7. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 17. prosince 2013. 
II. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 24. února 2014. 
III. Bere na vědomí  
oznámení předložení vyúčtování příspěvku poskytnutého dle usnesení č. 3354/2013 
Strakonické dudácké muzice až v roce 2014. 
IV. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 4 000 Mysliveckému sdružení Banín Dražejov na 
rybářské závody pro děti pořádané v rámci Mezinárodního dne dětí 7. 6. 2014.  
V. Nesouhlasí  
s poskytnutím příspěvku  Euroškole Strakonice střední odborné škole s. r. o., Husova 361 na 
vydávání časopisu Strakonomka. 
VI. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč  5 000  DDM Strakonice, Na Ohradě 417 na akce konané 
v druhé polovině školního roku 2013/2014.  
VII. Nesouhlasí  
s poskytnutím příspěvku občanskému sdružení Plzeňský Landfrýd, Lidická 104, 323 00 Plzeň 
na uspořádání Bitvy u Sudoměře 22. 3. 2014.  
VIII. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč  3 000,- Sdružení hasičů ČMS okresu Strakonice, 
Podsrpenská 438 na uspořádání výtvarné a literární soutěže PO očima dětí.     
IX. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč  2 500 Apoštolské církvi, sboru bez hranic Praha, 
Korunní 926/30, 120 00  Praha na akci Národní týden manželství, který se uskutečnil 
v termínu 10.-16.2. 2014. 
X. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč  20.000 Dušanu Vávrovi, Čestice 168, 387 19 na vydání 
II. dílu publikace Muži na správné straně.  
HLASOVÁNO: pro 7 - schváleno 
XI. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 20 000  Muzeu středního Pootaví Strakonice, Zámek 1 na 
rozšířené vydání publikace Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku 
autorů B. Nechvátala a F. Kašičky. 
XII.  Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč  8.000  Ing. Vladimíře Rejžkové, Valdorf 3, 346 01 
Horšovský Týn nad Labem na realizaci výstavy obrazů ke 100. výročí narozenin ak. malíře 
Jiřího Rejžka, která se uskutečnila 8.2.-2.3. 2014. 
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XIII.  Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 2 000 Osadnímu výboru Hajská, Renátě Vrchlavské 
Uhlíkové, Hajská 9 na zajištění dne dětí v červnu 2014.   
XIV.  Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 7 000 Osadnímu výboru Modlešovice, Ivetě Homolkové, 
Modlešovice 68 na zajištění akcí pro děti v roce 2014.   
XV.  Nesouhlasí  
s prezentací města Strakonice v Cykloprůvodci jižních a středních Čech vydávaného firmou 
BEKR, Bratislavská 2808, Břeclav.   
 
14. Záštita starosty města - Bitva u Sudoměře   
Usnesení č. 3695/2014 (137/14)  
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s udělením záštity starosty města Strakonice nad akcí Bitva u Sudoměře, kterou pořádá 
občanské sdružení Plzeňský Landfrýd, Lidická 104, Plzeň dne 22. 3. 2014. 
 
15. ČZ Strakonice – užití znaku města 
Usnesení č. 3696/2014 (137/15)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice na revizní stranu stříbrných medailí, které budou vyraženy u 
příležitosti 95. výročí založení společnosti. 
               
16. Uzavření dohody o partnerství mezi městem Strakonice a městem Horažďovice 
k projektu:“Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí Horažďovice“ 
Usnesení č. 3697/2014 (137/15)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o partnerství mezi městem Strakonice a městem Horažďovice, se sídlem 
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice  k projektu:  
“Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí Horažďovice“ 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné dohody. 
                 
17. Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro poskytování fin. příspěvku při narození 
dítěte 
Usnesení č. 3698/2014 (137/15)  
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte pí  
Patricii Bledé v souvislosti s konáním obřadu „Vítání občánků do života“. 
 
18. MAS LAG Strakonicko – žádost o prodloužení termínu splátky 
Usnesení č. 3699/2014   
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodloužením termínu splátky do 30.6.2014, která se týkala podpory místních 
projektů veřejné správy, podnikatelů a neziskových organizací (Strategický plán LEADER). 
 
 


