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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  139. jednání Rady města Strakonice 

konaného 2. dubna 2014 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

   Mgr. Malotová – PR 
 
Program:  
  1. Zápis z 2. jednání komise pro sport ze dne 2.4.2014 
                 Usnesení č. 3742/2014 
  2. STARZ: A/ Leasing  nového služebního užitkového vozu 
                Usnesení č. 3743/2014 

B/ Výzva k podání nabídky na leasing nového služebního užitkového vozu 
                 Usnesení č. 3744/2014 
 3. ŠK – zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na koupi služebního osobního automobilu 
                Usnesení č. 3745/2014 
 4. Nařízení města Strakonice č. 1/2014 („TRŽNÍ ŘÁD“)   
                Usnesení č. 3746/2014 
 5. ZŠ Dukelská - výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na  
    dodávku a montáž  konvektomatu a kotle do školní jídelny  
                 Usnesení č. 3747/2014 
  6. Návrh na vydání změny č. 1 Územního plánu Strakonice v k.ú. Hajská 
                Usnesení č. 3748/2014 
  7. Smlouvy o dílo na zhotovení bronzového odlitku plastiky pana Josefa Režného 
                Usnesení č. 3749/2014 
  8. VŘ na pronájem pozemků za účelem umístění atrakcí LTZ (Václavská pouť) 
                Usnesení č. 3750/2014 
  9. Rozpočtová  opatření  č.  15  –  17 
                Usnesení č. 3751/2014 
10. Poskytnutí finančního příspěvku – soutěž Mladý programátor 
                Usnesení č. 3752/2014 
11. Majetkové záležitosti 
                                          Usnesení č. 3753/2014 – 3758/2014 
12. FK Junior Strakonice, o.s. – bezplatný pronájem plochy Beranova dvora  
                Usnesení č. 3759/2014 
13. HC Strakonice – poskytnutí finančního příspěvku     
                Usnesení č. 3760/2014 
14. Nemocnice Strakonice, a.s. - poskytnutí finančního příspěvku na akci „ Přednáškový  
     večer Spolku lékařů ČLS JEP“. 
                Usnesení č. 3761/2014 
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139. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 16:30 
hodin v kanceláři starosty po skončení prohlídky stavebně upravovaných prostor MěÚ. 
S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala 
a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. Zápis z 2. jednání komise pro sport ze dne 2.4.2014 
Usnesení č. 3742/2014 (139/1)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání komise pro sport ze dne 13. 3. 2014. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč SK Basketbal Strakonice na rozhodčí a 
ceny při velkém finále minibasketbalové ligy ZŠ ve Sportovní hale STARZ Strakonice dne 
14. 6. 2014.   
III. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč SK Basketbal Strakonice na rozhodčí a 
ceny při Jihočeském streetbalovém víkendu pořádaném na sportovním hřišti ZŠ Dukelská 
Strakonice v červnu 2014. 
IV. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3 000 Kč SK Biatlon Strakonice, o. s., na 4. 
ročník Pootavského biatlonu v areálu ACCC Střelské Hoštice dne 4. 5. 2014.   
V. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3 000 Kč SK Cyklo-Macner Strakonice na ceny 
17. ročníku Velké ceny Cyklo-Macner konaného ve Strakonicích dne 18. 5. 2014 a 23. 
ročníku Velké ceny Cyklo-Macner pořádaného ve Strakonicích dne 15. 6. 2014.  
VI. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč Kč Fbc Strakonice, z. s., na ceny a 
rozhodčí při 2. ročníku Memoriálu Petra Adlera konaného v Házenkářské hale ve 
Strakonicích ve dnech 30. 5.-1. 6. 2014, s prominutím nájemného při 2. ročníku Memoriálu 
Petra Adlera pořádaného v Házenkářské hale ve Strako-nicích ve dnech 30. 5.-1. 6. 2014 a se 
záštitou starosty města Strakonice nad 2. ročníkem Memoriálu Petra Adlera pořádaného 
v Házenkářské hale Strakonice ve dnech 30. 5.-1. 6. 2014. 
VII. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 4 000 Kč SK Fudochi-Kan, z. s., Strakonice na 
18. ročník mistrovství ČR dětí, juniorů a dospělých v Allkampf-Jitsu ve Sportovní hale 
Strakonice dne 17. 5. 2014 a s prominutím nájemného při 18. ročníku mistrovství ČR dětí, 
juniorů a dospělých v Allkapf-Jitsu ve Sportovní hale Strakonice dne 17. 5. 2014.   
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 500 Kč Martinu Chylíkovi na ceny při 10. 
ročníku fotbalového turnaje mladších a starších přípravek ve Strakonicích dne 21. 6. 2014.  
IX. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3 000 Kč TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na 
ceny  rozhodčí při turnaji pro družstva, která se nedostala do finále žákovské ligy – starší žáci 
v Házenkářské hale ve Strakonicích dne 4. 5. 2014 a při turnaji 4 + 1 pro družstva kraje – 
minižactvo (chlapci a děvčata) a turnaji 4 + 1 pro družstva Jihočeského kraje - přípravky 
(chlapci a děvčata) v tělocvičně TJ ČZ Strakonice a na venkovním házenkářském hřišti 
Strakonice dne 7. 6. 2014 (v případě nepříznivého počasí v Házenkářské hale ve 
Strakonicích). 
X. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 4 000 Kč TJ Otava Strakonice na technické 
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zajištění a ceny při 25. ročníku závodů ve vodním slalomu na strakonickém Podskalí ve dnech 
28.-29. 6. 2014.  
XI. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč TJ Fezko Strakonice - oddílu 
plaveckých sportů na náklady při plaveckých závodech O zlatý fez na Plaveckém stadionu ve 
Strakonicích dne 21. 6. 2014.   
XII. Nesouhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku TJ Fezko Strakonice – oddílu kuželek na poháry pro 
nejlepší družstva a jednotlivce v kategorii muži a ženy při turnaji neregistrovaných všech 
kategorií v kuželně TJ Fezko Strakonice ve dnech 14.-27. 4. 2014 a na poháry pro nejlepší tři  
družstva a jednotlivce v kategorii muži a ženy při turnaji neregistrovaných všech kategorií 
v kuželně TJ Fezko Strakonice ve dnech 5.-18. 5. 2014.   
XIII. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč Sdružení hasičů ČMS okresu 
Strakonice na VII. ročník pohárové soutěže kolektivů mladých hasičů v disciplíně Požární 
útok - Otavský plamínek konaný na prostranství pod Hvězdou dne 3. 5. 2014.   
XIV. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 4 000 Kč Sdružení hasičů ČMS okresu 
Strakonice na technické zabezpečení (časomíra, upomínkové předměty s tematikou města a 
dobrovolných hasičů Strakonicka) při krajské soutěži dobrovolných hasičů v požárním sportu 
kategorie dorostu a dospělých ve Sportovním areálu Na Sídlišti ve Strakonicích dnech 21. a  
22. 6. 2014.   
XV. Upravuje 
termín akce v usnesení číslo 3485/2014 ze dne 29. 1. 2014 
XVI. 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 25.-27. 2. 2014 a celostátního turnaje mladších žákyň a žáků v hale Tenisového 
klubu Strakonice, o. s., ve dnech 22.-24. 2. 2014.      
XVII. Jmenuje  
s účinností od 3. 4. 2014 Ing. Pavla Mareše členem komise pro sport.  
 
2. STARZ:  
A/ Leasing  nového služebního užitkového vozu  
Usnesení č. 3743/2014 (139/2)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s nákupem nového služebního užitkového vozu na leasing. 
II. Souhlasí 
s výzvou k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu – leasing nového 
služebního užitkového vozu. 
   
B/ Výzva k podání nabídky na leasing nového služebního užitkového vozu 
Usnesení č. 3744/2014 (139/3)  
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v platném znění 
v souladu  s  Pravidly  pro zadávání veřejných  zakázek v  podmínkách města Strakonice  na 
“ leasing  nového služebního užitkového vozu“ pro potřeby STARZ  Strakonice, za 
podmínek a v rozsahu uvedeném těmto dodavatelům: 
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1. uchazeč:  HS AUTO STANĚK, s.r.o., 386 01 Nebřehovice 34 
2. uchazeč:  AUTO KALNÝ, s.r.o., Písecká 1292, 386 01 Strakonice 
3. uchazeč:  AUTO KÁPL, s.r.o., Dobev-Malé Nepodřice 41, 397 01 Písek 
4. uchazeč:  ROKRY, U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5-Smíchov 
5. uchazeč:  AUTO K+N, Nádražní  738,  387 01 Volyně 
6. uchazeč:  AUTO Strakonice, spol.s.r.o., Písecká 513, 386 01 Strakonice 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www.starz.cz  Strakonice a  www.stránkách města Strakonice  
v souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na leasing 
nového služebního užitkového vozu.  
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1.   člen     Ing. Mareš Pavel 
2.   člen     Krýza Václav  
3.   člen     Ing.Štefka Miroslav 
4.   člen     Mgr. Pavelka Emanuel 
5.   člen     Ing. Pavel Pavel 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1.  náhradník   Sedláček Stanislav (vedoucí ZS) 
2.  náhradník   Mgr. Ing. Pavel Vondrys 
IV. Ukládá 
řediteli STARZ Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
3. ŠK – zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na koupi služebního osobního 
automobilu 
Usnesení č. 3745/2014 (139/4)  
Rada města po projednání  
I. Ruší 
výběrové řízení pro výběr dodavatele na koupi služebního osobního automobilu pro potřeby 
Šmidingerovy knihovny.  
 
4. Nařízení města Strakonice č. 1/2014 ( „TRŽNÍ ŘÁD“)   
Usnesení č. 3746/2014 (139/5)  
Rada města po projednání  
I. Vydává  
Nařízení města Strakonice č. 1/2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Strakonice 
č.1/2013, kterým se vydává „TRŽNÍ ŘÁD“ , ve znění pozdějších nařízení. 
 
5. ZŠ Dukelská - výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
na dodávku a montáž  konvektomatu a kotle do školní jídelny 
Usnesení č. 3747/2014 (139/6)  
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku           
a montáž elektrického konvektomatu a elektrického kotle do Školní jídelny při Základní škole 
Strakonice, Dukelská 166 za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
 
Servis gastrozařízení – Houzar Luděk, Nad sady 223, 387 06 Malenice, IČ: 64857441 
SALMON GASTRO, s.r.o., Opatovická 112/2, 370 10 České Budějovice, IČ: 26030357  
KOVOSLUŽBA OTS a.s., Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 25103709 
RETIGO s.r.o., Pískařská 2075/3, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČ: 60794062 
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S &&&& K KONTAKT, Sušická 1, 326 00 Plzeň, IČ: 44962860. 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách Základní školy Strakonice, Dukelská 166 
v souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na 
dodávku a montáž  konvektomatu a kotle do školní jídelny. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. PhDr. Ivana Říhová 
2. Ing. Libuše Řeřábková 
3. Hana Kahovcová 
4. Mgr. Václav Vlček 
5. Jaroslava Blatská 
6. Karla Staňková 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Ing. Pavel Pavel 
2. Ing. Miluše Vacková 
3. Mgr. Zdeněk Kadlec 
4. Mgr. Ivona Oberreiterová 
5. Zdenka Jungová 
6. Jaroslava Ladislavová. 
IV. Ukládá 
řediteli Základní školy Strakonice, Dukelská 166 zajistit plnění veškerých úkonů při zadání 
této zakázky. 
 
6. Návrh na vydání změny č. 1 Územního plánu Strakonice v k.ú. Hajská 
Usnesení č. 3748/2014 (139/7)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí dokumentaci změny č. 1 Územního plánu Strakonice v k.ú. Hajská včetně 
výsledku projednání a vyhodnocení připomínek. 
II.  Doporučuje ZM 
konstatovat že změna č. 1 Územního plánu Strakonice v k.ú. Hajská není v rozporu 
s Politikou územního rozvoje ČR 2008, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a 
se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu dle § 54 odst. 2 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
III.  Doporučuje ZM  
vydat v souladu § 6 odst. 5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4, § 54 a 
55 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, změnu č. 1 Územního plánu Strakonice v k.ú. Hajská formou opatření obecné 
povahy. 
IV. Doporučuje ZM  
uložit odboru rozvoje zajistit vyhotovení a předání dokumentace příslušné změny územního 
plánu opatřené záznamem o účinnosti Krajskému úřadu Jihočeského kraje  
a zajistit záznam o vydání změny č. 1 Územního plánu Strakonice v k.ú. Hajská v evidenci 
územně plánovací činnosti v ČR. 
 
7. Smlouvy o dílo na zhotovení bronzového odlitku plastiky pana Josefa Režného 
Usnesení č. 3749/2014 (139/8)  
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
S uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Strakonice a Zdeňkem Josefem Preclíkem, Praha 4 
na zhotovení sochařského portrétu hlavy, části hrudníku a rukou včetně dud strakonického 
rodáka pana Josefa Režného, cena díla je 130 000 Kč včetně DPH, termín plnění do 15. 6. 
2014. 
II.  Souhlasí 
S uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Strakonice a Starou Hutí s.r.o., Havelská 508/9, 
Praha 1 – Staré město, na zhotovení bronzového odlitku sádrové plastiky hlavy, části 
hrudníku a rukou včetně dud strakonického rodáka pana Josefa Režného vytvořené autorem p. 
Zdeňkem Josefem Preclíkem, cena díla je 211.750,- Kč včetně DPH, termín plnění do 31. 7. 
2014. 
III.  Pověřuje 
Starostu města Strakonice podpisem předmětných smluv o dílo. 
 
8. VŘ na pronájem pozemků za účelem umístění atrakcí LTZ (Václavské pouť) 
Usnesení č. 3750/2014 (139/9)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z výběrového řízení na pronájem pozemků za účelem umístění atrakcí LTZ v době 
konání Václavské poutě. 
II. Souhlasí 
s pronájmem pozemků – část pozemku parc.č. 97/1 o výměře 11 700 m² a pozemku parc.č. 
100/1 o výměře 6 624 m² vše v k.ú. Strakonice za účelem umístění atrakcí LTZ v době konání 
Václavské poutě  p. Třískovi Josefovi, 386 01 Strakonice za cenu 750 000,- Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné nájemní smlouvy. 
 
9. Rozpočtová  opatření  č.  15  –  17 
Usnesení č. 3751/2014 (139/10, 139/10a)  
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje 
RO  č. 15  ve výši  25 000,- Kč  
Finanční příspěvek Jihočeského kraje na podporu úhrad výdajů spojených se zásahy mimo 
územní obvod, podíl na financování akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky 
jednotky SDH obce Strakonice kategorie JPO III. 
RO  č. 16  ve výši  30 000,- Kč  
Navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola Dukelská, Strakonice 
na údržbu nově zrekonstruovaného školního hřiště, a to zejména na provzdušnění, hnojení, 
zalévání a pravidelné sekání. Rozpočtové opatření bude kryto vratkou nedočerpaných 
účelových prostředků příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele. 
RO  č. 17  ve výši  100 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu kanceláře tajemníka na výdaje spojené s úpravou Městského informačního 
centra – oprava elektroinstalace, odstranění stupínku, výměna podlahové krytiny, rozšíření 
úložných prostor. Úpravami dojde ke zlepšení pracovních podmínek  zaměstnanců infocentra. 
Rozpočtové opatření bude kryto zapojením prostředků minulých let. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 15 - 17  provést. 
 
10. Poskytnutí finančního příspěvku – soutěž Mladý programátor 
Usnesení č. 3752/2014 (139/11)  
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku Základní škole Strakonice, Dukelská 166 ve výši  
Kč 7 000,- na organizační zajištění celostátního kola soutěže Mladý programátor, která se 
uskuteční 13.-15. 6. 2014.  
 
11. Majetkové záležitosti 
 
1) Manželé Marie a Karel Jindrovi, 386 01 Strakonice – žádost o výpůjčku pozemků p.č. 
441/60, 441/59, 441/58, 441/57, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 3753/2014 (139/11)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce, mezi městem Strakonice a manželi Marií a Karlem 
Jindrovými, 386 01 Strakonice, jejímž předmětem bude výpůjčka pozemků p.č. 441/60 o 
výměře 24 m2, p.č. 441/59 o výměře 24 m2, p.č. 441/58 o výměře 24 m2 a p.č. 441/57 o 
výměře 24 m2, vše v k.ú. Strakonice, za účelem užívání předmětných pozemků jako zahrady, 
na dobu neurčitou. 
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy.  
 
2) Žádost o uzavření smlouvy č.: ZP-014990000283/001 o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemeni v souvislosti se stavbou: „PF41084107064 Příp. NTL 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. 3754/2014 (139/11)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č.: ZP-014990000283/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni pro uložení distribuční soustavy - plynovodního potrubí do pozemku v majetku 
města Strakonice p.č. KN 640/10 v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti se stavbou: 
„PF41084107064 Příp. NTL Strakonice, Heydukova“ , dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
3)  Žádost o souhlas s opravou (výměnou) stávajících telekomunikačních kabelů spol. 
UPC Česká republika a.s, na pozemcích v majetku města Strakonice  p.č. dle KN 679/11, 
748/1, 749/1, 750/1 a 750/3 vše  v k.ú. Nové Strakonice, 1254/1 a 1254/2 vše  v k.ú. 
Strakonice v souvislosti s realizací stavby „SEK Strakonice II“ 
Žadatel:  UPC Česká republika s r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 
V zastoupení: SUP – Technik spol. s r.o.,  K Libuši 4/24, 148 00 Praha 4 
Usnesení č. 3755/2014 (139/11)  
Rada města po projednání v souvislosti s realizací stavby: „SEK Strakonice II – výměna 
vedení technické infrastruktury“ 
I. Souhlasí 
s uložením   optického kabelu UPC do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 679/11, 
p.č. KN 748/1, p.č. KN 749/1, p.č. KN 750/1 a p.č. KN 750/3 vše  v k.ú. Nové Strakonice, 
p.č. KN 1254/1 a p.č. KN 1254/2 vše  v k.ú. Strakonice za následujících podmínek : 
1) Úprava povrchů bude provedena dle přílohy (Zvláštní užívání komunikace). 
2) Veškeré práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací „Komunikace 
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            Na Ohradě, Strakonice“. 
3) Veškeré překládky optického kabelu, které budou vyvolány stavebními akcemi města   
            Strakonice, budou provedeny vlastníkem optického kabelu na jeho náklady. 
4) Optický kabel vedený v rostlém terénu bude vložen do chráničky HDPE.  
5) Optický kabel  v rostlém terénu bude uložen v těsné blízkosti chodníkových obrub . 
6) Stávající metalické kabely budou v celé trase odstraněny. 
7) Poplatek za uložení optického kabelu do pozemků v majetku města Strakonice bude 
dle skutečné délky uložení na základě geometrického zaměření x peněžní sazba za 1 mb 
uložení -200,- Kč (Dle projektové dokumentace  cca 300m x 200 Kč/m = 60.000,- Kč + 
DPH). 
II. Souhlasí 
s vuzavřením dohody o uložení inženýrských sítí.  
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
1) Ing. Jana Nejedlá, 386 01 Strakonice  
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 3756/2014 (139/11a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, mezi městem Strakonice a paní Ing. Janou Nejedlou, 
386 01 Strakonice, jejímž předmětem je umístění a provedení stavby „Rodinný dům, vnější 
rozvody inženýrských sítí, oplocení a zpevněné plochy“ na pozemku p.č. 625/6 v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice. 
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
2) Žaloba na odstranění stavby a vyklizení pozemku  – AUTO HOREJŠ s.r.o. 
Usnesení č. 3757/2014 (139/11a)  
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a společností AUTO HOREJŠ s.r.o., 
jehož předmětem bude užívání pozemku parc.č. st. 3504 (pozemek pod stavbou čp.307 ve 
Strakonicích I - stavba myčky) a pozemku parc.č. 1224/12, vše v kat. území Strakonice, ve 
znění navrhovaném společností AUTO Horejš s.r.o. (viz text smlouvy v příloze). 
II. Nesouhlasí 
s dalším mimosoudním jednáním se žalovanou AUTO HOREJŠ s.r.o. týkající se uzavření 
nové nájemní smlouvy na užívání pozemku parc.č. st. 3504 (pozemek pod stavbou čp.307 ve 
Strakonicích I - stavba myčky) a pozemku parc.č. 1224/12, vše v kat. území Strakonice.  
 
3) ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace 
Usnesení č. 3758/2014 (139/11a)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
přehled změnových listů k datu 31.3.2014 
II. Souhlasí 
v souvislosti s realizací stavby: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ s návrhem 
změnových listů: 
ZL č.03 Střecha – Strojovna a trafostanice a budova filtrů:  navýšení o 506.829,12 Kč 
ZL č.04 Strojovna II – dodatečné vložení průvlaku:   navýšení o 34.664,- Kč 
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ZL č.05 Akumulace – omítky a sanace:    navýšení o 438.405,18 
Kč 
a dále se zařazením uvedených změnových listů do předmětu díla formou příslušného dodatku 
k smlouvě o dílo. Cena díla je navýšena celkem o 979.898,30 Kč bez DPH s termínem 
provedení dle smlouvy o dílo. Konečná cena díla bude dále upravována na základě 
doměrkových změnových listů dle přehledu. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem uvedených změnových listů a dále příslušného dodatku k smlouvě           
o dílo.   
 
12. FK Junior Strakonice, o.s. – bezplatný pronájem plochy Beranova dvora  
Usnesení č. 3759/2014 (139/13)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s bezplatným pronájmem plochy Beranova dvora občanskému sdružení FK Junior Strakonice, 
o.s., Na Křemelce 512, Strakonice a to ve dnech 27.9. a 28.9.2014 za účelem zajištění 
parkování v době konání Václavské pouti. 
 
13. HC Strakonice – poskytnutí finančního příspěvku     
Usnesení č. 3760/2014 (139/13)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 9.317,-Kč na pronájem sálu v MěDK u 
příležitosti akce „Galavečer ledního hokeje 2014“ konané 19.4.2014. Bude hrazeno 
z prostředků minulých let (RO č. 18). 
 
14. Nemocnice Strakonice, a.s. - poskytnutí finančního příspěvku na akci „ Přednáškový 
večer Spolku lékařů ČLS JEP“. 
Usnesení č. 3761/2011  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3.425,-Kč vč. DPH na úhradu nákladů spojených 
s pronájmem prostor Strakonického hradu (Rytířský sál, sál U Kata) dne 3.4.2014 na akci 
„Přednáškový večer Spolku lékařů ČLS ve Strakonicích u příležitosti 85. narozenin 
významného strakonického občana, emeritního primáře gyn.-por. oddělení, MUDr. Dušana 
Gregory“. Bude hrazeno z prostředků minulých let (RO č. 19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys             Ing. Pavel Pavel   
           starosta               místostarosta   


