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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  144. jednání Rady města Strakonice 

konaného 14. května 2014 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM 
Mgr. Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel – místostarosta  
PhDr. Říhová – místostarostka 
RM: Mgr. Pavelka, Ing. Joza, Mgr. Samec 
Ing. Tůma – tajemník 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka 
Mgr. Malotová - PR 

 
Omluveni:  Mgr. Cháberová  
Program:  
1. Vyhodnocení smlouvy o zajištění MHD na území města za rok 2013 

       Usnesení č. 3847/2014 
2. Pravidla pro konání sňatečných obřadů 

       Usnesení č. 3848/2014 
3. Majetkové záležitosti 

       Usnesení č. 3849/2014 - č. 3871/2014 
4. Zápis z 2. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 23. dubna 2014 

       Usnesení č. 3872/2014 
5. MěÚSS - prodloužení ubytování v AD 

       Usnesení č. 3873/2014 
6. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v MŠ ve Strakonicích a Smlouva o zajištění 
předškolního vzdělávání dítěte (poslední rok před zahájením povinné školní docházky – 
předškolák) v MŠ ve  Strakonicích (obec Paračov) 

       Usnesení č. 3874/2014 
7. Výše úplaty za předškolní vzdělávání 

       Usnesení č. 3875/2014 
8. Poskytnutí finančního příspěvku – Strakonice v republice 

      Usnesení č. 3876/2014 
9. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 

       Usnesení č. 3877/2014 
10. Rozpočtové opatření   č.  38     

       Usnesení č. 3878/2014 
11. Zahraniční pracovní cesty                

       Usnesení č. 3879/2014 
 
 
 
 
 
144. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:40 
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. Vyhodnocení smlouvy o zajištění MHD na území města Strakonice za rok 2013 
Usnesení č. 3847/2014 (144/1)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 

a. informaci o dosud zálohově vyplaceném příspěvku na provoz MHD z rozpočtu města 
v celkové výši 4 085 349 Kč 

b. ztrátu z provozu MHD Strakonice za rok 2013, po započtení zálohových příspěvků, ve 
výši 251 889 Kč 

II. Souhlasí 
a. s úhradou ztráty ve výši 251 889 Kč 
b. s doplatkem minimálního provozního zisku ve výši 2 % skutečných provozních 

nákladů, tj. 118 385 Kč  
/celková vyplacená částka za rok 2013 tak bude činit celkem 4 455 623 Kč/ 
 
2. Pravidla pro konání sňatečných obřadů 
Usnesení č. 3848/2014 (144/2)  
Rada města po projednání  
I. Stanoví 
provozní poplatek spojený s konáním sňatečných obřadů mimo stanovené oddávací místo 
(usnesením Rady města Strakonice č. 2717/2009 ze dne 14.1.2009 byla oddávacím místem 
stanovena obřadní síň v budově Městského úřadu Strakonice, Velké náměstí č.p. 2 a obřadní 
síň v prostorách strakonického hradu č.p. 1 a dobou konání obřadu byl stanoven každý pátek 
v měsíci) s účinností od 1.1.2015 takto: 
a) 1.000,- Kč za sňatečný obřad konaný v areálu strakonického hradu – mimo obřadní 

síň (zejména nádvoří hradu, kapitulní síň, park u hradu)    
b) 3.000,- Kč za sňatečný obřad konaný na jiném vhodném místě ve správním obvodu 

matričního úřadu – Městského úřadu Strakonice  
Zaplacením provozního poplatku není dotčena povinnost uhradit příslušný správní poplatek. 
II. Rozhodla, 
že sňatečné obřady u matričního úřadu – Městského úřadu Strakonice budou konány 
v maximálním počtu šest obřadů denně. Časové termíny obřadů budou snoubencům zadávány 
tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly (sňatečné obřady v obřadní síni probíhají 
v půlhodinových intervalech). Termíny konání sňatečných obřadů budou sjednávány na 
odboru vnitřních věcí, oddělení matrik. 
 
3. Majetkové záležitosti 
 
1) Nikola Košťálová, Strakonice – žádost o udělení výjimky ze Zásad hospodaření s byty 
v majetku města Strakonice 
Usnesení č. 3849/2014 (144/3)  
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice schválených 
ZM dne 15.10.2003 a 22.6.2005, 25. 6. 2008 a dne 14.9.2011 slečně Nikole Košťálové, 
Strakonice, ( tzn. že žádost o byt nebude přijata). 
 
2) Marie Cinová, Miloňovice, Strakonice  – žádost o udělení výjimky ze Zásad 
hospodaření s byty v majetku města Strakonice 
Usnesení č. 3850/2014 (144/3)  
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice (tzn. že 
může podat žádost o byt) schválených ZM dne 15.10.2003 a 22.6.2005, 25. 6. 2008 a dne 
14.9.2011  paní Marii Cinové, Miloňovice, Strakonice.  
 
3) Hana Kohútová, Strakonice – žádost o uzavření nové nájemní smlouvy 
Usnesení č. 3851/2014 (144/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu tzv. startovacího bytu na užívání bytové 
jednotky č. 006 o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Hanou Kohútovou, Strakonice a 
dále s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006 v domě č.p. 206 
ul. Stavbařů o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Kohútovou, přičemž smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o další 1 rok formou 
dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.891,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
4) Technické služby Strakonice, s.r.o. – žádost o úpravu nájemní smlouvy dodatkem  
Usnesení č. 3852/2014 (144/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám u nájemců pana Davida Bledého, pana Václava 
Ráce a paní Žanety Grundzové, Strakonice, přičemž předmětem dodatků bude úprava výměry 
sklepních kójí dle skutečnosti a z toho vyplývající změna nájemného.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných dodatků. 
 
5) Technické služby Strakonice, s.r.o. – žádost o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 002 
v č.p. 518 Bažantnice 
Usnesení č. 3853/2014 (144/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 005 v domě č.p. 518 Bažantnice 
s TS Strakonice, s.r.o.  
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. 002 v domě č.p. 518 Bažantnice s paní Alžbětou 
Lackovou, Strakonice, přičemž nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíců 
s možností prodloužení vždy o další 3 měsíce formou dodatku k NS při plnění podmínek 
vyplývajících z nájmu bytu. 
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 4.798,- Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
6) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. A25, v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice 
Usnesení č. 3854/2014 (144/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
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s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 06-429 na užívání bytové jednotky 
č. 017 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská o velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2 s paní Beatou 
Grundzovou, Strakonice a dále s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. A25  o velikosti 1+1 a 
výměře 45,47 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice s paní Beatou Grundzovou, 
přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností 
automatického prodloužení vždy o další rok při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.012,-Kč.  
V případě, že paní Beata Grundzová odmítne uzavřít výše uvedenou smlouvu o nájmu bytu, 
souhlasí RM s uzavřením Dohody o ukončení nájemního poměru na užívání bytové jednotky 
č. 001 v domě č.p. 1256 ul. Obránců míru 1256, Strakonice, s paní Jarmilou Dejmkovou, 
Strakonice a  dále s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. A25  o velikosti 1+1 a výměře 45,47 
m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, s paní Jarmilou Dejmkovou, přičemž smlouva 
o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení 
vždy o další rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.012,-Kč.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
7) Uvolněná bezbariérová b.j. 1+1, č.b. 004 v domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice 
Usnesení č. 3855/2014 (144/3)  
Rada města po projednání  
I. Revokuje 
usn.č. 3713/2014 ze dne 26.3.2014. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (57,50 m2), č.b. 004, v domě č.p. 1391 ul. 
Leknínová, Strakonice I, s panem Jiřím Bažantem, Strakonice, přičemž smlouva o nájmu bytu 
bude uzavřena na dobu 1 roku s možností prodloužení vždy o další 1 rok formou dodatku 
k NS při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a v souladu s ustanovením § 4 písm. h) 
nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném znění. 
Nájemní smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat podmínky 
nařízení vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti).  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.908,- Kč. 
V případě, že pan Jiří Bažant odmítne uzavřít výše uvedenou smlouvu o nájmu bytu, souhlasí 
RM s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (57,50 m2), č.b. 004, v domě č.p. 
1391 ul. Leknínová, Strakonice I, s paní Danou Urbanovou, Strakonice, přičemž smlouva o 
nájmu bytu bude uzavřena na dobu 1 roku s možností prodloužení vždy o další 1 rok formou 
dodatku k NS při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a v souladu s ustanovením § 4 
písm. h) nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném znění. 
Nájemní smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat podmínky 
nařízení vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti).  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.908,- Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
8) Uvolněná b.j. 3+0, č.b. 013, v domě č.p. 1392 ul. Leknínová, Strakonice  
Usnesení č. 3856/2014 (144/3)  
Rada města po projednání  
I. Revokuje 
usn. RM č. 3599/2014 ze dne 26.2.2014 
II. Souhlasí  
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 09-281 na užívání bytové jednotky 
č. 04 v domě č.p. 409 ul. P. Bezruče s paní Dagmar Němečkovou a s uzavřením Smlouvy o 



 5 

nájmu bytu na b.j. č. 013 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová, Strakonice, o velikosti 3+0 a 
výměře 78,45 m2 s paní Dagmar Němečkovou, Strakonice, přičemž smlouva o nájmu bytu 
bude uzavřena na dobu 1 roku s možností prodloužení vždy o další 1 rok formou dodatku 
k NS při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a v souladu s ustanovením § 4 písm. h) 
nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném znění. Nájemní smlouvu lze uzavřít za předpokladu, 
že budoucí nájemce bude splňovat podmínky nařízení vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení 
výše příjmů domácnosti). Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 
4.754,- Kč. V případě, že paní Dagmar Němečková odmítne uzavřít výše uvedenou smlouvu 
o nájmu bytu, souhlasí RM s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na b.j. č. 013 v domě č.p. 
1392 ul. Leknínová, Strakonice, o velikosti 3+0 a výměře 78,45 m2 s paní Zuzanou Jurgovou, 
Velký Bor, přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu 1 roku s možností 
prodloužení vždy o další 1 rok formou dodatku k NS při plnění podmínek vyplývajících 
z nájmu bytu a v souladu s ustanovením § 4 písm. h) nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném 
znění. Nájemní smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat 
podmínky nařízení vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). Měsíční 
nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 4.754,- Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
9) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. B41, v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice 
Usnesení č. 3857/2014 (144/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. B41 o velikosti 2+1 a výměře 85,14 m2 v domě č.p. 
805 ul. Zvolenská, Strakonice s paní Dagmar Říhovou, Nekvasovy, přičemž smlouva o nájmu 
bytu bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíců s možností automatického prodloužení vždy o 3 
měsíce,  při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.813,-Kč.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
10) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 002, v domě č.p. 58 ul. U Markéty, Strakonice 
Usnesení č. 3858/2014 (144/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 07-465 na bytovou jednotku č. 006 
v domě č.p. 1082 ul. Lidická, Strakonice, o velikosti 2+0 a výměře 53,30 m2 s manželi 
Volodymyrem a Larisou Levenets, Strakonice a zároveň s uzavřením  Smlouvy o nájmu bytu 
č. 002 o velikosti 2+1 a výměře 83,70 m2 v domě č.p. 58 ul. U Markéty, Strakonice, s manželi 
Levenets, Strakonice přičemž Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku 
s možností automatického prodloužení vždy o další rok,  při plnění podmínek vyplývajících 
z nájmu bytu.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 4.477,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
11) Žádost o souhlas s provedením stavebních úprav v pronajatých NP 
Usnesení č. 3859/2014 (144/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
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s vestavbou demontovatelné dělící příčky (opláštěné rámové konstrukce) v pronajatých 
prostorech v objektu bývalých dílen zrušené ZŠ Lidická 194 ve Strakonicích, jejichž 
nájemcem je na základě nájemní smlouvy č.  2012-376 uzavřené dne 9.10.2012 s městem 
Strakonice PREVENT Strakonice, o.s., se sídlem Heydukova 349, Strakonice, a sice dle 
předloženého plánku. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu MÚ Strakonice. 

V případě opuštění nebytového prostoru nájemci nevzniká právo na finanční kompenzaci. 
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude vše uvedeno do původního stavu.  
 
12) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
v souvislosti s projektovou přípravou a s realizací stavby „Stavební úpravy – 
rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek ul. Klostermannova, Heydukova a Družstevní, 
Strakonice“. 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
v zastoupení: Radka Bambulová, projekt. činnost ve výstavbě, Žižkova 66,  373 72 Lišov. 
Usnesení č. 3860/2014 (144/3)  
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 1250/2, p.č. KN 1250/22, p.č. KN 1250/23, p.č. KN 
1309/1 a p.č. KN 1443 vše v k.ú. Strakonice, p.č KN 640/1, p.č KN 640/9, p.č KN 640/10, p.č 
KN 642/3, p.č KN 643/10, p.č KN 646/7, p.č KN 718/5 a p.č KN 750/4 vše v k.ú. Nové 
Strakonice v souvislosti s projektovou  přípravou  a realizací stavby: „Stavební úpravy – 
rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek ul. Klostermannova, Heydukova a Družstevní, 
Strakonice“, dle sazebníku, za následujících podmínek : 
1) Přechod NTL potrubí přes veškeré asfaltové plochy (parkoviště, komunikace) bude 
proveden podvrtem, popř. ve stávajících chráničkách.  
2) V místech, kde trasa NTL potrubí vede v podélném směru chodníku, bude chodník 
předlážděn v celé své šíři z betonové zámkové dlažby, bez ohledu na stávající povrch 
chodníku. V celé délce uložení NTL potrubí v podélném směru chodníku, bude provedeno 
vyrovnání silničních a chodníkových obrub. 
3) Přechody pro chodce a místa pro přecházení budou provedeny dle příslušných norem ČSN. 
4) Uložení potrubí NTL musí být v souladu s projektovou dokumentací akce: „Regenerace 
sídliště Stavbařů, Strakonice“. 
5) Po uložení NTL potrubí a po jeho geodetickém zaměření  bude uzavřena Smlouva o zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemeni za jednorázovou náhradu stanovenou dle znaleckého 
posudku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
13)  Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemcích  v majetku 
města Strakonice p.č. KN 805, p.č. KN 724/16, p.č. KN 598/6, p.č. KN 598/4, p.č. KN 
596/15, p.č. KN 596/16, p.č. KN 596/17, p.č. KN 596/18, p.č. KN 596/1, p.č. KN 596/3, p.č. 
KN 596/4, p.č. KN 596/5, p.č. KN 596/6, p.č. KN 596/7, p.č. KN 596/9, p.č. KN 596/10, 
p.č. KN 597/5 a p.č. KN 595/14 vše v k.ú. Nové Strakonice, p.č. KN 609/3, p.č. KN 671, 
p.č. KN 609/1, p.č. KN 609/4, p.č. KN 343/27, p.č. KN 320/398 a p.č. KN  320/360 vše 
v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti s přípravou a realizací stavby „Eliminace parovodů 
Východ“.  
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59,  386 43 Strakonice.  
Usnesení č. 3861/2014 (144/3)  
Rada města po projednání  v souvislosti s přípravou a realizací stavby „Eliminace parovodů Východ“ 
I. Nesouhlasí 
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s  uložením teplovodu na pozemcích  v majetku města Strakonice p.č. KN 805, p.č. KN 
724/16, p.č. KN 598/6, p.č. KN 598/4, p.č. KN 596/15, p.č. KN 596/16, p.č. KN 596/17, p.č. 
KN 596/18, p.č. KN 596/1, p.č. KN 596/3, p.č. KN 596/4, p.č. KN 596/5, p.č. KN 596/6, p.č. 
KN 596/7, p.č. KN 596/9, p.č. KN 596/10, p.č. KN 597/5 a p.č. KN 595/14 vše v k.ú. Nové 
Strakonice, p.č. KN 609/3, p.č. KN 671, p.č. KN 609/1, p.č. KN 609/4, p.č. KN 343/27, p.č. 
KN 320/398 a p.č. KN  320/360 vše v k.ú. Přední Ptákovice   v souvislosti s přípravou a 
realizací stavby „Eliminace parovodů Sever“, dle sazebníku, a to za podmínek stanovených 
v příloze.   
 
14) Základní umělecká škola ve Strakonicích, ul. Kochana z Prachové čp. 263, 
Strakonice 
- žádost o souhlas z titulu majitele pozemků p.č. 1608 a p.č. st. 168/3, vše v k.ú. 
Strakonice 
- žádost o zábor části pozemků p.č. 1608 a p.č. st. 168/3, vše v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 3862/2014 (144/3)  
Rada města po projednání  
I.Souhlasí 
z titulu majitele sousedních pozemků p.č. 1608 a p.č. st. 168/3, vše v k.ú. Strakonice 
s realizací projektu snížení energetické náročnosti ZUŠ ve Strakonicích, který spočívá 
v zateplení obálky budovy, ve výměně stávajících oken a dále s přesahem kontaktního 
zateplovacího systému na pozemky města Strakonice p.č. 1608 a p.č. st. 168/3, vše v k.ú. 
Strakonice o 160 mm. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu MÚ Strakonice. 
II. Bere na vědomí 
žádost o souhlas s dočasným záborem části pozemků v majetku města Strakonice p.č. 1608 a 
p.č. st.168/3, vše v k.ú. Strakonice, za účelem umístění stavebního lešení. Předmětný zábor 
bude řešen majetkovým odborem před započetím stavebních prací na budově ZUŠ Strakonice 
čp. 263, ul. Kochana Z Prachové, Strakonice.   
 

1) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu        na realizaci 
akce „Automatická městská toaleta – ul. U Sv. Markéty“ 
Usnesení č. 3863/2014 (144/3a)  
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 na realizaci akce: 
„Automatická městská toaleta – ul. U Sv. Markéty“, za podmínek a v rozsahu uvedeném               
ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. PRIMA a.s., Raisova 1004, 387 47 Strakonice 
2. PROTOM Strakonice s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice 
3. ALDAST s.r.o., 5. května 149, 386 01 Strakonice 
4. Salvete s.r.o., Písecká 506, 386 01 Strakonice 
5. GARANTSTAV stavební s.r.o., Řepice 138, 386 01 Strakonice 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na  realizaci stavby: „Automatická městská 
toaleta – ul. U Sv. Markéty“. 
II. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Pavel 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
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3. člen  Ing. Jan Blahout 
4. člen Ing. Miloš Haiser  
5 člen p. Michal Bezpalec 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Ing. Oldřich Švehla  
4. náhradník p. Jaroslav Houska 
5. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 

IV. Ukládá  
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
2) Otevřené podlimitní řízení v souvislosti s dodavatelem stavby „Komunikační napojení 
průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 3864/2014 (144/3a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením otevřeného podlimitního řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby: „Komunikační napojení 
průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích“. Nejvýhodnější nabídka byla podána 
společností Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy za celkovou cenu díla 
6.762.864,- Kč bez DPH, tzn. 8.183.065,44 Kč včetně DPH. Termín plnění je do 130 dnů od 
podpisu smlouvy o dílo. 
II. Souhlasí 
s zavřením smlouvy s uchazečem Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, na 
dodávku díla „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve 
Strakonicích“ za cenu 6.762.864,- Kč bez DPH, tzn. 8.183.065,44 Kč včetně DPH, termín 
plnění je do 130 dnů od podpisu smlouvy o dílo. 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
 

3) Pan Petr Jankovský, Strakonice – žádost o pronájem gastro stánku  
Usnesení č. 3865/2014 (144/3a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s pronájmem prodejního gastro stánku číslo 8 o výměře cca 20 m2, včetně pozemku pod 
stánkem a markýzou, v k.ú. Strakonice, panu Petru Jankovskému, Strakonice, za cenu 4.000,- 
Kč měsíčně bez DPH + inflace + náklady na služby a energie dle poměrových měřidel, na 
dobu určitou 1 roku, s automatickým prodlužováním předmětné smlouvy, a to v případě, že 
pan Jankovský bude plnit řádně povinnosti nájemce stanovené předmětnou smlouvou.  
U gastro stánku je ve výši nájmu zahrnuto užívání společného sociálního zařízení určeného 
pro veřejnost a skladu, umístěného ve stánku číslo 12, dále náklady za spotřebu elektrické 
energie a vody, kdy budoucí uživatel prodejního gastro stánku má právo toto sociální zařízení 
užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku je zahrnuto  užívání společného sociálního 
zařízení a úklidové komory, umístěného ve stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu 
elektrické energie a vody v tomto stánku, přičemž budoucí uživatel prodejního stánku má 
právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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4) Vladimíra Božovská, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3866/2014 (144/3a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 016 o velikosti 1+1 a 
výměře 52,78 m2 v domě č.p. 204, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Vladimírou Božovskou,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 

5) Zrušení otevřeného podlimitního řízení dle zák. 137/2006 Sb.: na realizaci akce 
„Revitalizace strakonického hradu – II. etapa“ 
Usnesení č. 3867/2014 (144/3a)  
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zrušit zadávací řízení - část 1. na stavební práce na akci „Revitalizace strakonického hradu – 
II. etapa“, dle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, z důvodu obdržení pouze jedné nabídky. 
II. Rozhodla 
zrušit zadávací řízení - část 2. na vybavení knihovny nábytkem na akci „Revitalizace 
strakonického hradu – II. etapa“, dle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu obdržení pouze jedné nabídky. 

 
6) Otevřené podlimitní řízení dle zák. 137/2006 Sb. na akci „Revitalizace strakonického 
hradu – II. etapa“ 
Usnesení č. 3868/2014 (144/3a)  
Rada města po projednání  
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 
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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) Veřejná zakázka malého rozsahu - výběr dodavatele stavby „ZŠ  Dukelská – stavební 
úpravy spojovacího krčku“   
Usnesení č. 3869/2014 (144/3a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby „ZŠ  Dukelská – stavební úpravy spojovacího 
krčku“   
Nejvýhodnější nabídka byla podána společností Mane stavební , s.r.o. Okružní 2615 , České 
Budějovice, IČ : 472 39 701.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem  Mane stavební , s.r.o. Okružní 2615 , Č Budějovice , IČ : 
472 39 701 , za cenu 4 181 368,- Kč bez DPH , termín plnění  od 23.6.2014 do 24.8.2014.  
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy. 
 
8) Veřejná zakázka malého rozsahu - výběr dodavatele stavby „ZŠ Povážská – venkovní 
zpevněné plochy a zahrada“ 
Usnesení č. 3870/2014 (144/3a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby „ZŠ Povážská – venkovní zpevněné plochy a 
zahrada“ 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem  PRIMA a. s., Raisova 1004, Strakonice ,                                                     
IČ   47239743  za cenu 1 479 912,-Kč  bez DPH ., termín plnění  od 1.7.2014 do 14.8.2014   
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy. 
 
9) Veřejná zakázka malého rozsahu - výběr dodavatele  stavby „MŠ Holečkova 413  – 
výměna oken “   
Usnesení č. 3871/2014 (144/3a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby   „MŠ Holečkova 413  – výměna oken “   
Nejvýhodnější nabídka byla podána společností Window holding a.s. Hlavní 456, Lázně 
Toušeň , IČ 28436024  za cenu  720 109,-Kč  bez DPH ., termín plnění  od 1.7.2014 do 
14.8.2014 .  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem Window holding a.s. Hlavní 456,  Lázně Toušeň , IČ 
28436024  za cenu  720 109,-Kč  bez DPH ., termín plnění  od 1.7.2014 do 14.8.2014 .  
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy. 
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4. Zápis z 2. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 23. dubna 2014 
Usnesení č. 3872/2014 (144/4)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 23. dubna 2014. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvků na činnost v oblasti kultury v roce 2014 následujícím žadatelům 
v uvedené výši:  
Skupina historického šermu Vendetta, Strakonice   10 000 Kč 
Divadelní soubor Čelakovský Strakonice, o. s.   30 000 Kč 
Loutková scéna Radost, o. s.      15 000 Kč 
Mladá dudácká muzika, o. s.      5 000  Kč 
Nadační fond Gymnázia Strakonice, pěvecký sbor    10 000 Kč  
Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice, o. s.    20 000 Kč 
Dětský folklorní soubor Prácheňáček Strakonice   25 000 Kč 
Dechová kapela Nektarka      5 000 Kč   
Taneční skupina Rozálie Strakonice, o. s.    10 000 Kč 
RM dance studio, Radka Nováková, Strakonice   10 000 Kč 
Jednota K. H. Borovského      2 000 Kč 
Jiloro, o. s.        5 000 Kč 
CTS Sluníčko Strakonice, o. s.     10 000 Kč  
BAGS, pop/rocková kapela Strakonice    5 000 Kč  
Občanské sdružení Sunshine Cabaret, Jsme Strakonice – Park Open 7 000 Kč  
III. Nesouhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku na činnost tanečnímu páru Kamila Vokrojová, 
Bezděkovská 76, Strakonice a Michal Vojtík, Mutěnice 45.   
IV. Nesouhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku občanskému sdružení Kultura pro mládež, Praha 3, 
Orebitská 726/5 na projekt Zkusebny.com.  
V. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku Klubu přátel ZUŠ Strakonice, Zámek 1, ve výši  
Kč 10 000 na organizační zajištění účasti pěveckého sboru Fere Angeli ZUŠ Strakonice na 
mezinárodním festivalu pěveckých sborů a orchestrů Istra Music Festival v Chorvatsku 
v Poreči v termínu 10.-13. dubna 2014.  
VI. Souhlasí   
s poskytnutím finančního příspěvku CTS Sluníčko Strakonice, o. s., Tržní 815,  ve výši  
Kč 5 000 na zajištění XIV. ročníku taneční přehlídky Dance show Strakonice 14. 6. 2014.  
VII. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku Dětskému folklornímu souboru Prácheňáček Strakonice 
ve výši Kč 5 000 na účast na Slavnostech lokality Vladimirescu v Rumunsku 5.-9. 6. 2014.  
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku občanskému sdružení Sunshine Cabaret, Švandy dudáka 
737, Strakonice ve výši Kč 1 500 na zajištění vernisáží ve veřejné galerii Artwall Strakonice, 
Želivského.  
IX. Nesouhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku Nadačnímu fondu Gaudeamus při Gymnáziu Cheb, 
Nerudova 2283/7, 350 02  Cheb na organizační zajištění dějepisné soutěže studentů gymnázií.  
X. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku občanskému sdružení Taneční skupina Rozálie 
Strakonice, Tržní 1152 ve výši Kč 5 000 na účast na Mistrovství České republiky v country 
tancích dětí v Rakovníku v termínu 9.-11. 5. 2014.  
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XI. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku Gymnáziu Strakonice, Máchova 174 ve výši Kč 20 000 
na účast v mezinárodním workcampu konaném v partnerském městě Bad Salzungenu (SRN) 
v termínu 22.-29. 6. 2014.  
XII. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku Domu dětí a mládeže Strakonice, Na Ohradě 417 ve výši 
Kč 20 000 na akce a soutěže konané v roce 2014 u příležitosti 50. výročí založení. 
XIII. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 ve výši  
Kč 20 000 na akce konané v roce 2014 u příležitosti 50. výročí založení.  
 
5. MěÚSS - prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 3873/2014 (144/5)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě paní Ireny Kovacsové, paní Věry Hrehové, 
pana Davida Kuny, paní Jolany Kunové, pana Zdeňka Kuny, paní Jany Kunové a pana 
Jaroslava Horvátha na dobu určitou od 1.6.2014 do 31.7.2014 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na 
dobu určitou od 1.6.2014 do 31.7.2014. 
III.  Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence 
 
6. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v MŠ ve Strakonicích a Smlouva o zajištění 
předškolního  vzdělávání dítěte (poslední rok před zahájením povinné školní docházky – 
předškolák) v MŠ ve    Strakonicích (obec Paračov) 
Usnesení č. 3874/2014 (144/6)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách ve Strakonicích 
s účinností od 1.5.2014 s obcí Paračov. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zajištění předškolního vzdělávání dítěte (poslední rok před zahájením 
povinné školní docházky – předškolák) v mateřské škole ve Strakonicích s účinností               
od 1.5.2014 s obcí Paračov. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem těchto smluv v předloženém znění. 
 
7. Výše úplaty za předškolní vzdělávání 
Usnesení č. 3875/2014 (144/7)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání: 
MŠ Šumavská Kč 200 
MŠ A. B. Svojsíka Kč 260 
MŠ U Parku Kč 275 
MŠ Čtyřlístek Kč 300 
MŠ Lidická Kč 305  
Částka je stanovena pro období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015. 
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8. Poskytnutí finančního příspěvku – Strakonice v republice 
Usnesení č. 3876/2014 (144/8)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši Kč 1 000 Jiřímu Máškovi, 386 01 Strakonice, na 
dopravu k zajištění kulturní akce Strakonice v  republice, která se uskutečnila 19. 4. 2014 
v Českých Budějovicích v klubu Kredance, Riegrova 51 v rámci vernisáže výstavy obrazů a 
soch Jiřího Mášky a Tomáše Havlíka.  
 
9. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 3877/2014 (144/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném 
pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města 
Strakonice č. 1/2001, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku 
28. června 2014 – reprodukovaná a živá hudba – Rockrádio a hudební skupiny – 
Pivovarská pouť 2014 – Areál pivovaru a pod pivovarem, část Podskalí - pořádá Dudák-
Měšťanský pivovar Strakonice a. s., Podskalská 324, 386 01 Strakonice,  
IČ: 26068273 – od 22:00 hodin do 01:00 hodin následujícího dne. 
 
10. Rozpočtové opatření   č.  38     
Usnesení č. 3878/2014 (144/10)  
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 38  ve výši  250 000,- Kč  
Navýšení finančních prostředků na pořízení investic Městské policii Strakonice na zakoupení 
nového vozidla pro účely městské policie. Škoda Fabia Combi, zakoupená v roce 2003, již 
nesplňuje parametry pro provoz na komunikaci, jeho oprava by byla neekonomická. 
Rozpočtové opatření bude kryto částkou 100 000,- Kč snížením finančních prostředků 
určených na provoz městské policie (na položkách elektrická energie, teplo, voda, školení, 
opravy a údržba) a částkou 150 000,- Kč vratkou nedočerpaných účelových prostředků 
příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 38  provést. 
 
10. Zahraniční pracovní cesty 
Usnesení č. 3879/2014  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
zahraniční pracovní cesty: 
A/PhDr. Ivaně Říhové (19.5.2014 – 20.5.2014) „Lebenshilfe“ v Degendorfu  za účelem  
   seznámení se s provozem sociálních služeb poskytovaných osobám s omezeními  
   v Bavorsku.  
B/ Mgr. Ing. Pavlu Vondrysovi (3.6.2014) prostor polygonu v Polsku v rámci taktického  
    cvičení BALT 2014 
C/ Ing. Pavlovi  Pavlovi (11.6.2014 – 12.6.2014) Polsko – Wroclaw v rámci 14. Zasedání  
     evropského společenství Workshopů k provádění Evropské úmluvy o krajině. 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys         Ing. Pavel Pavel 
          starosta            místostarosta 


