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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  161. jednání Rady města Strakonice 

konaného 8. října 2014 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Program:  
        

 
1. Rozpočtová opatření č. 114 - 123 

       Usnesení č. 4384/2014 
2. Veřejná zakázka malého rozsahu - výběr dodavatele:„Optická metropolitní síť  Strakonice“ 

       Usnesení č. 4385/2014 
3. Pamětní deska k bustě Josefa Režného 

       Usnesení č. 4386/2014 
4. Majetkové záležitosti 

          Usnesení č. 4387/2014 – 4392/2014 
5. Smlouva o provedení ohňostroje – Milan Skála 

       Usnesení č. 4393/2014 
6. Realizace společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko - Otavské  

       Usnesení č. 4394/2014 
7. Smlouva o výpůjčce kompostéru – doplnění seznamu vypůjčitelů 

       Usnesení č. 4395/2014 
8. Licenční sml. o veřejném provozování hudebních děl s OSA – ukončení cykl. sezóny 
                                       Usnesení č. 4396/2014 
9. Dohoda o zvláštním užívání hradní věže Rumpál       

       Usnesení č. 4397/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
161. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:30 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
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1. Rozpočtová opatření č. 114 - 123 
Usnesení č. 4384/2014 (161/1, 161/1a) 
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje  
RO  č. 114  ve výši  250 000,- Kč 
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci MěKS Strakonice  na opravu 
havarijního stavu posuvné stěny mezi velkým sálem domu kultury a foyerem. Rozpočtové 
opatření bude kryto splátkou půjčky MAS LAG Strakonicko, o.s., která byla organizaci 
městem poskytnuta na podporu místních projektů veřejné správy, podnikatelů a neziskových 
organizací. 
RO  č. 115  ve výši  30 000,- Kč 
Přesun v rámci rozpočtu kanceláře tajemníka z finančních prostředků určených na provoz 
úřadu (z položky služby) na zajištění občanských obřadů uvolněnými a neuvolněnými 
zastupiteli města dle Zásad pro tvorbu a užívání peněžního fondu města Strakonice. 
RO  č. 116  ve výši  30 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře tajemníka z org. 104 – krizové 
řízení na org. 105 – hasiči na dofinancování opravy vozidla Volkswagen u JSDH Strakonice. 
RO  č. 117  ve výši  50 000,- Kč 
Přesun v rámci rozpočtu odboru rozvoje z org. 205 – členské příspěvky, spoluúčast na 
projektech na org. 294 –  na zajištění pamětní desky k bustě Josefa Režného. 
RO  č. 118  ve výši  4 000 000,- Kč 
Dotace z MMR na realizaci projektu „RPS – Strakonice, sídliště Stavbařů – V. etapa“. 
V rozpočtu je již schválena částka 3 700 000,- Kč na spolufinancování města na rok 2014. 
RO  č. 119  ve výši  884 000,- Kč 
Dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 
a do zastupitelstev obcí, které se konají ve dnech 10. a 11. října 2014. 
RO  č. 120  ve výši  35 100,- Kč 
Navýšení položky neinvestiční přijaté transfery od obcí. Jde o příjmy, které obce platí za žáky 
navštěvující mateřské školy ve Strakonicích, za přestupky a za umístění občanů v domově pro 
seniory ve Strakonicích.  
RO  č. 121  ve výši  71 100,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu městské policie z položky opravy na investice 
- dovybavení služebního vozidla městské policie (světelná rampa, světlo STOP a polepení 
vozidla). 
RO  č. 122  ve výši  44  000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci odboru životního prostředí z prostředků určených na 
údržbu zeleně na zajištění občerstvení při odborném semináři „Kv ětinové záhony v praxi – 
nové trendy v městských výsadbách“. 
RO  č. 123  ve výši  107 721,28,- Kč 
Dotace ze SR na úhradu úroků z úvěru na akci ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 114 - 123 provést. 
 
2. Veřejná zakázka malého rozsahu - výběr dodavatele:„Optická metropolitní síť  
Strakonice“ 
Usnesení č. 4385/2014 (161/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení 
a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele: „Optická metropolitní síť Strakonice“. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána společností VYDIS a.s., 5. května 16, 252 41 Dolní 
Břežany, IČ 24660345 za cenu 1.084.416,60 Kč bez DPH, tj za celkovou cenu díla 
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1.312.143,09 Kč včetně DPH , termín plnění části A do 31.12.2014 za cenu 800.000 Kč s 
DPH s tím, že realizace části B je je podmíněna vyčleněním plné výše potřebných finančních 
prostředků na tuto akci v rozpočtu města Strakonice na rok 2015. V případě nepřidělení 
finančních prostředků  může být realizace části B zrušena nebo přesunuta do roku 2016. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem „VYDIS a.s., 5. května 16, 252 41 Dolní Břežany, IČ 
24660345“ na dodávku díla „Optická metropolitní síť Strakonice“ za cenu 1.084.416,60  
Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 1.312.143,09 Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy . 
 
3. Pamětní deska k bustě Josefa Režného 
Usnesení č. 4386/2014 (161/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s realizací pamětní desky (460 x 460 mm) k bustě Josefa Režného v parku za Strakonickým 
hradem v  ceně 48.279,-Kč včetně DPH. 
 
4. Majetkové záležitosti 
 
1) Žádost paní Radky Novákové,  Strakonice 
Usnesení č. 4387/2014 (161/5) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 99-006 uzavřené dne 27.9.2001 mezi  městem 
Strakonice a paní Radkou Novákovou, Strakonice, jehož předmětem bude přistoupení 
nájemce k uvedené nájemní smlouvě, a to tak, že k dosavadnímu nájemci paní Novákové 
bude ve smlouvě jako další nájemce uvedena slečna Martina Vondráčková,  Strakonice. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.    
 
2) Žádost pana Václava Špeciána,  Strakonice   
Usnesení č. 4388/2014 (161/5) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy č. 2012-171 uzavřené dne 27.4.2012 mezi městem Strakonice 
a panem Václavem Špeciánem, bytem Strakonice na pronájem vpusti č. I     o výměře 29 m2 u 
břehu řeky Otavy na poz. p.č. 227/1 v k.ú. Strakonice, a sice dohodou ke dni 30.10.2014.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody.  
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem vpusti č. I  o výměře 29 m2 u břehu řeky Otavy na poz. p.č. 
227/1 v k.ú. Strakonice. 
 
1) Pan Vladimír Poláček, 14000 Praha 4 – Michle, korespondenční adresa: Vlkonice, 384 
86 Vacov – revokace usnesení 
Usnesení č. 4389/2014 (161/5a) 
Rada města po projednání  
I. Revokuje 
usnesení RM číslo 4349/2014 ze dne 24. září 2014, týkající se pronájmu prodejního stánku 
číslo 6 na tržnici u kostela Svaté Markéty ve Strakonicích. 
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2) Pan Václav Bláhovec, Vacov – Vlkonice, 384 86 Vacov – žádost o pronájem 
prodejního stánku 
Usnesení č. 4390/2014 (161/5a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s pronájmem prodejního stánku číslo 6 o půdorysu cca 20 m2, včetně části pozemku p.č. st. 
308 nacházející se pod stánkem a markýzou, vše v k.ú. Strakonice, nacházející se na tržnici u 
kostela Svaté Markéty ve Strakonicích, panu Václavu Bláhovcovi, Vacov – Vlkonice,   384 
86 Vacov, za účelem prodeje ovoce, zeleniny, cukrovinek, balených nápojů, doma 
vyrobených produktů z ovoce a zeleniny a distribuce zboží dle přání zákazníka v souladu 
s platným zněním živnostenského zákona. 
 
Výše nájmu činí dle cenové nabídky pana Bláhovce 3.800,- Kč měsíčně + aktuální sazba DPH  
+ inflace + náklady na služby a energie dle poměrových měřidel.  
 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 12-ti měsíců, bude automaticky prodlužována, a to 
v případě, že budoucí nájemce bude plnit řádně povinnosti nájemce stanovené předmětnou 
smlouvou.  
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku je zahrnuto užívání společného sociálního zařízení 
a úklidové komory, dále  náklady za spotřebu elektrické energie  a vody, kdy budoucí uživatel 
prodejního stánku má právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
3) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví města 
Strakonice p.č. dle KN 1334/1 v k.ú. Strakonice   v souvislosti se změnou vlastníka 
stávající parovodní přípojky a s umožněním případných budoucích oprav na této 
přípojce.  
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59,  386 43 Strakonice. 
Usnesení č. 4391/2014 (161/5a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku v majetku města Strakonice p.č. 
KN 1334/1 v k.ú. Strakonice v souvislosti se změnou vlastníka stávající parovodní přípojky a 
s umožněním případných budoucích oprav na této přípojce, bezúplatně.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Plná moc k podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 
18.9.2014 čj. 7C 177/2014-85 
Usnesení č. 4392/2014 (161/5a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podáním odvolání proti rozsudku Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 18.9.2014 čj. 7C 
177/2014-85 ve věci žalobců paní Aleny Procházkové a pana Václava Procházky proti 
žalovanému městu Strakonice prostřednictvím advokáta Mgr. Ing. Martina Zvěřiny, České 
Budějovice.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem plné moci k zastupování města ve všech právních vztazích a k jednání v 
odvolacím řízení proti rozsudku Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 18.9.2014 čj. 7C 
177/2014-85 advokátem Mgr. Ing. Martinem Zvěřinou,  České Budějovice.    
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5. Smlouva o provedení ohňostroje – Milan Skála 
Usnesení č. 4393/2014 (161/6) 
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o provedení ohňostroje s panem Milanem Skálou,  Volyně na realizaci 
novoročního ohňostroje dne 1. 1. 2015 za smluvní cenu Kč 125 000,-   (včetně DPH). 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
6. Realizace společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko - Otavské  
Usnesení č. 4394/2014 (161/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s realizací společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko – Otavské. 
II. Schvaluje 
Dohodu o spolupráci při realizaci společného grantu v roce 2014 mezi městem Strakonice 
a Komunitní nadací Blanicko – Otavskou, Tyršova 53/2, Písek, IČ: 65986920 a z ní 
vyplývající příspěvek města Strakonice na realizaci společného grantu v max. výši 50 000 Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu města Mgr. Ing. Pavla Vondryse podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
7. Smlouva o výpůjčce kompostéru – doplnění seznamu vypůjčitelů 
Usnesení č. 4395/2014 (161/8) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smluv o výpůjčce kompostéru spolu se smlouvou o následném převodu 
vlastnického práva v předloženém znění s občany dle přiloženého seznamu, kteří se přihlásili 
do projektu ,,Strakonice – pilotní projekt separace biologicky rozložitelných odpadů,, a splnili 
podmínky dotace. 
II. Pověřuje 
vedoucího odboru životního prostředí Ing. Jaroslav Brůžka a jeho zástupkyni Ing. Lucii 
Klimešovou podpisem předmětných smluv. 
III. Souhlasí 
s bezúplatným převodem kompostérů do vlastnictví příslušných vypůjčitelů dle bodu I. tohoto 
usnesení, po uplynutí doby udržitelnosti projektu, tj. ke dni 11.10.2019. 
 
8. Licenční sml. o veřejném provozování hudebních děl s OSA – ukončení cykl. sezóny 
Usnesení č. 4396/2014 (161/9) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností OSA – 
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., Čs. Armády 20, 16056 Praha 6. 
Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci kulturního programu v sále U Kata na 
strakonickém hradě, během Oficiálního ukončení cyklistické sezóny v Jihočeském kraji 2014, 
které se konalo  4. 10. 2014. Autorská odměna činí 330,- Kč vč. DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
  
10. Dohoda o zvláštním užívání hradní věže Rumpál       
Usnesení č. 4397/2014 (161/10) 
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
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s uzavřením dohody o zvláštním užívání hradní věže Rumpál s Muzeem středního Pootaví 
Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dohody v předloženém znění. 
               
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                Ing. Pavel Pavel       
          starosta                   místostarosta   
 


