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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  164. jednání Rady města Strakonice 

konaného 29. října 2014 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM 
Mgr. Ing. Vondrys – starosta  
PhDr. Říhová – místostarostka  
RM: Ing. Joza,  Mgr. Cháberová, Mgr. Pavelka, Mgr. Samec – člen RM 
Ing. Jan Tůma – tajemník MěÚ 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka 
PhDr. Marie Kotlíková – PR 

Omluveni:  Ing. Pavel – místostarosta 
Program:  
1. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.7.2014 do 30.9.2014 

       Usnesení č. 4455/2014  
2. Projekt „Cyklotrasa Volyňka“ – Smlouva o poskytnutí příspěvku 

       Usnesení č. 4456/2014  
3. Jmenování členů hodnotící komise Společného grantu 

       Usnesení č. 4457/2014  
4. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 

       Usnesení č. 4458/2014  
5. Platové výměry ředitelů ZŠ a MŠ zřizovaných městem od 1. listopadu 2014    

       Usnesení č. 4459/2014  
6. Mimořádné odměny ředitelů ZŠ a MŠ zřizovaných městem z rozvojového programu  
    MŠMT Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014             

       Usnesení č. 4460/2014  
7. Dohoda o poskytnutí materiálů z archivu Muzea středního Pootaví Strakonice 

       Usnesení č. 4461/2014  
8. ZŠ školy zřizované městem Strakonice – výroční zprávy o činnosti škol za školní r.       
2013/2014 

       Usnesení č. 4462/2014  
9. TS - aktualizace plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2014 (Vel. Nám. 47, 
Bažantnice)    

       Usnesení č. 4463/2014  
10. Zrušení usnesení o přidělení bytu v DPS,  přidělení bytu  v DPS službou      

       Usnesení č. 4464/2014  
11. Rozpočtová opatření č. 138 - 144 

       Usnesení č. 4465/2014  
12 Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 4466/2014 – 4497/2014 
13. MěÚSS - šetření anonymního podnětu 

       Usnesení č. 4498/2014  
14. TS:A/Aktualizace plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2014 (ul. Jezerní)   

                         Usnesení č. 4499/2014 
 B/Rozpočet a plán oprav a údržby bytového fondu pro rok 2015 

       Usnesení č. 4500/2014 
 C/Operač.plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro období  2014 - 2015 
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       Usnesení č. 4501/2014 
15. TJ ČZ Strakonice, oddíl házené - úprava usnesení u poskytnutého finančního příspěvku  

       Usnesení č. 4502/2014 
 

16. Kronika města za rok 2008 

       Usnesení č. 4503/2014 
17. Odměny ředitelům řízených organizací za I. pololetí 2014 

       Usnesení č. 4504/2014 
18. Nominace člena školské rady 

       Usnesení č. 4505/2014 
19. ŠK – úprava usnesení č. 3818/2014 z 24.4.2014        

      Usnesení č. 4506/2014    
20. Změna stanov společnosti Odpady Písek s.r.o. 

       Usnesení č. 4507/2014    
21. TJ ČZ – oddíl nohejbalu - poskytnutí finanční příspěvku 

       Usnesení č. 4508/2014    
 
 
164. jednání Rady města Strakonice zahájila paní místostarostka PhDr. Ivana Říhová v 15:30 
hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 5 členů RM 
konstatovala usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh 
programu jednání. 
 
1. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.7.2014 do 
30.9.2014 
Usnesení č. 4455/2014 (164/2) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
Informaci o objednávkách vystavených odborem ŽP v období  1.7.2014 – 30.9.2014. 
 
2. Projekt „Cyklotrasa Volyňka“ – Smlouva o poskytnutí příspěvku 
Usnesení č. 4456/2014 (164/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 
17 Vimperk, městem Volyně, náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně a městem Strakonice, 
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice. Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku městu 
Vimperk na spolufinancování projektu Cyklotrasa Volyňka realizovaného v rámci 
Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, a to ve výši 5 % celkových 
uznatelných výdajů projektu a ve výši 1/3 celkových neuznatelných výdajů projektu. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
3. Jmenování členů hodnotící komise Společného grantu 
Usnesení č. 4457/2014 (164/4) 
Rada města po projednání  
I. Jmenuje 
za členy hodnotící komise Společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko 
– Otavské tyto osoby: 
� Mgr. Štefan Schwarc, spolek DO SVĚTA 
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� Ing. Jaroslav Bašta, Dětský folklorní soubor Prácheňáček 
� Bc. Eva Janochová, Sbor dobrovolných hasičů Střelské Hoštice 

 a za náhradníky komise: 
� Ing. Lucie Šnajdrová, Odbor školství a cestovního ruchu 
� Mgr. Michal Novotný, Zdravé město Strakonice 
� Michal Němec, Občanské sdružení PREVENT z. s. 

 
4. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 
Usnesení č. 4458/2014 (164/6) 
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 
 
Od  31. října 2014 do 31. října 2015 – reprodukovaná a živá hudba – Club Hvězda, Lidická 
1081, 386 01 Strakonice – pořádá Stanislav Soukup, 386 01 Strakonice,  
IČ: 40715035 – každý pátek a sobota. Od 22:00 do 03:00 hodin následujícího dne. 
 
5. Platové výměry ředitelů ZŠ a MŠ zřizovaných městem od 1. listopadu 2014   
Usnesení č. 4459/2014 (164/7) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
platové výměry ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice, 
které jsou samostatnou přílohou materiálu uloženou na odboru školství a cestovního ruchu, od 
1.11.2014. 
II. Ukládá  
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 
6. Mimořádné odměny ředitelů ZŠ a MŠ zřizovaných městem Strakonice z rozvojového  
programu MŠMT Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 
2014             
Usnesení č. 4460/2014 (164/8) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
udělení mimořádných odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městem 
Strakonice z rozvojového programu MŠMT Zvýšení platů pedagogických pracovníků 
regionálního školství v roce 2014 dle přiloženého návrhu, který je samostatnou přílohou 
uloženou na odboru školství a cestovního ruchu.  
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 
7. Dohoda o poskytnutí materiálů z archivu Muzea středního Pootaví Strakonice 
Usnesení č. 4461/2014 (164/9) 
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
s uzavřením dohody o poskytnutí materiálů z archivu Muzea středního Pootaví Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dohody v předloženém znění. 
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8. Základní školy zřizované městem Strakonice – výroční zprávy o činnosti škol  za 
školní r. 2013/2014 
Usnesení č. 4462/2014 (164/10) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
výroční zprávy o činnosti základních škol zřizovaných městem Strakonice.   
 

9. TS - aktualizace plánu oprav a údržby bytového fondu na r.2014 (Vel. Nám. 47, 
Bažantnice)    
Usnesení č. 4463/2014 (164/11) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
realizaci a vyúčtování náhradní akce a s jejím dodatečným zařazením do plánu oprav a údržby 
bytového fondu roku 2014: rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace k domu čp. 47, Velké 
náměstí, Strakonice. Maximální částka za tuto akci činí 185.425,66 Kč včetně DPH. Tato 
částka je hrazena z rozpočtu na údržbu a opravy bytového fondu. 
II. Bere na vědomí 
realizaci a vyúčtování náhradní akce a s jejím dodatečným zařazením do plánu oprav a údržby 
bytového fondu roku 2014: rekonstrukce rozvodů vody a odpadů v domě čp. 518, Bažantnice 
- Strakonice. Maximální částka za tuto akci činí 110.679,45 Kč, včetně DPH. Tato částka je 
hrazena z rozpočtu na údržbu a opravy bytového fondu. 
 
10. Zrušení usnesení o přidělení bytu v DPS,  přidělení bytu  v DPS službou     
Usnesení č. 4464/2014 (164/13) 
Rada města po projednání  
I.  Ruší 
usnesení RM ze dne 1.10.2014 č. 4372/2014 bod c) a bod d). 
II. Souhlasí 
s přidělením bytu: 
a)  o velikosti 1+1 a výměře 44,50 m2, číslo bytu C16 v Domě s pečovatelskou službou, 
Rybniční 1283, Strakonice paní Jozefíně Bartůňkové, bytem Kbelnice, 386 01 Strakonice, 
přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou  jednoho 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 2.225 Kč. 
 
b)  o velikosti 1+0 a výměře  40,35 m2, číslo bytu 18 v Domě s pečovatelskou službou, 
Jezerní 1281, 386 01 Strakonice paní Aleně Pechové,  386 01 Strakonice, přičemž smlouva o 
nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou  jednoho 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 1.885 Kč. 
III. Ukládá 
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválená usnesení.  
 
 
11. Rozpočtová opatření č. 138 - 144 
Usnesení č. 4465/2014 (164/5) 
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje  
RO  č. 138  ve výši  116 000,- Kč  
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci STARZ Strakonice na opravu umělého 
fotbalového trávníku Na Sídlišti. Rozpočtové opatření bude kryto z příjmů ze správních 
poplatků. 
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RO č. 139  ve výši  4 000,- Kč 
Transfer organizaci EKONOMICKÉ SLUŽBY-BH spol. s r.o. na pořádání fotbalového 
halového turnaje „Senioři a mládež proti drogám“ , který se bude konat v listopadu 2014 – 
únoru 2015 ve sportovní hale ve Strakonicích. Rozpočtové opatření bude kryto splátkou 
půjčky MAS LAG Strakonicko, o.s. 
RO č. 140  ve výši  12 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu odboru ŠCR, oddělení cestovního ruchu na položce Zpravodaj na výdaje 
spojené s vánoční přílohou, která bude součástí prosincového vydání Zpravodaje města. 
Rozpočtové opatření bude kryto splátkou půjčky MAS LAG Strakonicko, o.s. 
RO č. 141  ve výši  250 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci odboru životního prostředí z položky psí útulek na 
položku údržba zeleně ve městě. 
RO č. 142  ve výši  73 280,- Kč 
Finanční příspěvek na hospodaření v lesích v roce 2014. 
RO č. 143  ve výši  150 000,- Kč 
Neinvestiční dotace ze SR -  MPO z programu „EFEKT 2014“ na realizaci projektu 
„Zavedení systému managementu hospodaření s energií v objektech města Strakonice“. 
RO č. 144  ve výši  50 000,- Kč 
Zvýšení příspěvku na provoz ZŠ Dukelská, Strakonice na úhradu žádosti o dotaci z 34. výzvy 
ROP NUTS II JZ na projekt „ Nejlepší škola ZŠ Dukelská – vybavení a modernizace pro 
zkvalitnění výuky“. Bude kryto z příjmů ze správních poplatků. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 138 – 144  provést. 
 
12. Majetkové záležitosti 
 
1) Uzavření pojistné smlouvy č. 8058160819  na dobu určitou - pojištění výstavy  
Usnesení č. 4466/2014 (164/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením  pojistné   smlouvy č. 8058160819 s ČSOB Pojišťovny, a.s. členem holdingu 
ČSOB, týkající  se  pojištění  výstavy  98 ks reprodukcí děl Josefa Lady, 2 rollupů (životopis 
J. Lady a Ladův kraj) a 2 DVD  (Josef Lada, režie  J. Míka ml., Krajina  mého  srdce,  režie 
M. Růžička), umístěné v Maltézském sále za cenu pojistného ve výši 5.580,-Kč na dobu 
určitou od 26.11.2014 do 05.01.2015. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 014 o velikosti 1+1 (54,43 m2) v domě č.p. 988, ul. 
Ellerova,  Strakonice I  
Usnesení č. 4467/2014 (164/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 014 o velikosti 1+1 (54,43 m2), v domě č.p. 988, ul. Ellerova, 
Strakonice I, přímým prodejem do osobního vlastnictví, kdy minimální cena bytu č. 014/988, 
ul. Ellerova, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 
pozemku je stanovena ve výši  300.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
3) Irena Balogová,  Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 4468/2014 (164/1) 
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. B11 o velikosti 1+1 a 
výměře 57,27 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, se slečnou Irenou Balogovou,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
4) Karel a Brigita Irdzovi, Strakonice – prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 4469/2014 (164/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006 o velikosti 
2+1 a výměře 78,40 m2 v domě č.p. 49 Velké náměstí s Brigitou a Karlem Irdzovými,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
5) Jana Všiváková,  Strakonice – Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 4470/2014 (164/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o 
velikosti 2+1 a výměře 69,10 m2 v domě č.p. 767 ul. V Ráji pro paní Janu Všivákovou,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
6) Denisa Žigová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 4471/2014 (164/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská pro slečnu Denisu Žigovou,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
7) Žaneta Grundzová, Strakonice – Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 4472/2014 (164/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 005 o velikosti 
1+1 a výměře 33,30 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská s paní Žanetou Grundzovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu  o další 1 měsíc.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
8) Alžběta Lacková, Bažantnice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 4473/2014 (164/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
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s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 o velikosti 
2+1 a výměře 89,70 m2 v domě č.p. 518 Bažantnice s paní Alžbětou Lackovou, Bažantnice  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
9) Vladimíra Božovská, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 4474/2014 (164/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky 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. 
 
10) Zdeněk a Jolana Kunovi, Bažantnice, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu 
bytu 
Usnesení č. 4475/2014 (164/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 
1+0 a výměře 43,48 m2 v domě č.p. 518, Bažantnice, Strakonice II, s manž. Zdeňkem a 
Jolanou Kunovými, Bažantnice, Strakonice II, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
11) Patricie Bledá, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 4476/2014 (164/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou Patricií Bledou,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu   o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
12) František Burian, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 4477/2014 (164/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. A26 o velikosti 1+1 a 
výměře 43,15 m2 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice, s panem Františkem Burianem,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
13) Irena Minariková, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu  bytu 
Usnesení č. 4478/2014 (164/1) 
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 003 o velikosti 1+1 a 
výměře 37,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Irenou Minarikovou,   
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
14) Nikola Pačajová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 4479/2014 (164/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 004 o velikosti 1+0 a 
výměře 47,50 m2 v domě č.p. 49 Velké náměstí, Strakonice, se slečnou Nikolou Pačajovou,   
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc a zároveň 
ustanovení, že sl. Pačajová po dohodě s pronajímatelem uznává dluh ve výši 8.369,- Kč, který 
má z titulu nezaplacení vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu č. 004 v č.p. 49 Velké 
náměstí, a to za rok 2013 a dále uznává dluh ve výši 7.688,- Kč za fakturu č. 140009 (škoda 
v bytě zaviněná nájemcem – pronajímatel byl nucen provést výměnu, montáž a seřízení 
vchodových dveří a výměnu a opravu interiérových dveří v bytě č. 004). Nájemce se zavazuje 
dluh ve výši 8.369,- Kč hradit v pravidelných splátkách 500,- Kč měsíčně a dluh ve výši 
7.688,- Kč hradit v pravidelných splátkách 500,- Kč měsíčně splatných vždy do 20. dne 
v měsíci počínaje měsícem listopadem 2014 na účet TS Strakonice, s.r.o. nebo v hotovosti na 
pokladně TS Strakonice, s.r.o. Nedodržení tohoto splátkového kalendáře bude považováno za 
hrubé porušení nájemní smlouvy s právem pronajímatele odmítnout prodloužení nájemní 
smlouvy.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
15) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě  
Usnesení č. 4480/2014 (164/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2011-88 uzavřené dne 25.5.2011 mezi městem 
Strakonice a panem Karlem Krejčíkem, Strakonice na pronájem objektu č.p. 141 na Velkém 
náměstí ve Strakonicích, jehož předmětem budou změny, související se změnou způsobu 
vytápění pronajatého objektu, a to tím způsobem, že došlo k realizaci nové parovodní 
přípojky pro vytápění objektu OD Maják a tím i k přeložení odběrného místa z č.p. 142 na 
Velkém náměstí do nové výměníkové stanice umístěné ve skladovém prostoru č.p. 141 na 
Velkém náměstí ve Strakonicích: 
- z uvedené nájemní smlouvy se vypouští v čl. IV. odst. 2.j)  

- nájemní smlouva se doplňuje v čl. III. odst. 8. o následující  poplatky, které budou hrazeny 
nájemcem:  

• náklady na spotřebu elektrické energie a vody související s provozem výměníkové 
stanice   

- nájemní smlouva se doplňuje v čl.  IV. o následující  závazky nájemce:  
• nájemce se zavazuje zajišťovat obsluhu nové výměníkové stanice v pronajatém 

objektu, k čemuž bude 1x ročně proškolen revizním technikem  
• nájemce se zavazuje umožnit  pronajímateli  trvalý přístup do výměníkové stanice za 

účelem údržby a oprav zařízení  výměníkové stanice  
• nájemce se zavazuje  umožnit  pracovníkům Teplárny Strakonice a.s. přístup 

k fakturačnímu měřidlu tepla, umístěnému v nové  výměníkové stanici 
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• nájemce je povinen oznámit pronajímateli potřebu oprav výměníkové stanice a to 
hned poté, kdy ji zjistí nebo kdy ji při pečlivém užívání mohl zjistit.  

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
16) Žádost Růženy Kůsové, Čejetice, Strakonice 
Usnesení č. 4481/2014 (164/1) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 09-282 uzavřené mezi městem Strakonice a paní 
Růženou Kůsovou,, Čejetice, Strakonice dne 29.5.2009, jehož předmětem by byl závazek 
města Strakonice pořídit do hradního sklípku v objektu Zámku čp. 50 ve Strakonicích 
monoklimatickou chladničku, která nahradí nefunkční monoklimatickou chladničku - inv. č. 
28/0/228, která je uvedena v příloze č. 2b) k výše uvedené nájemní smlouvě.  
II. Ukládá  
majetkovému odboru sdělit nájemci paní Růženě Kůsové, aby si monoklimatickou chladničku 
do pronajatého prostoru pořídila na své náklady s tím, že v případě ukončení nájmu hradního 
sklípku zůstane tato  chladnička majetkem nájemce.   
III. Ukládá  
majetkovému odboru předložit návrh na vyřazení monoklimatické chladničky - inv. č. 
28/0/228 likvidační komisi města Strakonice. 
 
1) Sallerova výstavba, spol. s.r.o. – rozšíření stávajícího obchodního centra   
Usnesení č. 4482/2014 (164/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní spojené s dohodou o spolupráci, 
která vymezí vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s výstavbou veřejné propojovací 
komunikace s investorem stavby Sallerovou výstavbou spol. s r.o., IČ 16188926, se sídlem 
Otvice, Obchodní zóna 266, PSČ 431 11. 
Spolupráce při výstavbě veřejné propojovací komunikace od obchodního centra v ulici 
Katovická k silnici č. III/13911 s odbočením do ulice Mírová (viz. Připojená situace) bude 
spočívat zejména v bezúplatném umožnění výstavby dopravního napojení na pozemcích ve 
vlastnictví města, příp. v jiné obdobné součinnosti, kterou v tomto směru lze po městu 
spravedlivě požadovat.  
Po realizaci stavby převede investor celé předmětné dopravní napojení do vlastnictví města 
Strakonice, a to za kupní cenu ve výši 6.000.000,- Kč včetně DPH.  
Veřejná propojovací komunikace bude mít minimálně tyto technické parametry: 
- komunikace v délce  cca 275 m, která bude vedena od prodejny Penny v obchodním centru 
západním směrem k silnici III/13911 (parcela č. 1371/2), napojení v místě stávající křižovatky 
s ul. K Dražejovu, celková šířka komunikace bude 6,5 m, chodník bude mít šířku 2,0 m. 
- nová komunikace bude odbočkou délky 67 m propojena i s ulicemi Mírová a Máchova 
(parcela č. 558/23)  
- v celé délce bude komunikace po jedné straně lemovaná chodníkem pro pěší, který naváže 
na stávající chodníky,  
- současně s novou komunikací bude vybudováno veřejné osvětlení podél komunikace.  
Pod komunikací bude uložen kanalizační řad, který bude mít parametry stanovené budoucím 
provozovatetem - Technickými službami Strakonice s.r.o.  Na dotčených pozemcích parc.č. 
401/1 a parc.č. 372 bude realizována přípojka kanalizace, a to až za zpevněnou plochu, tak 
aby budoucím připojením nebyla nově vybudovaná komunikace narušena.      
 
Ve smlouvě budou dále stanoveny následující podmínky:     
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1. Investor se zaváže vybudovat dopravní napojení nejpozději do vydání kolaudačního 
souhlasu na rozšíření „Obchodního centra Kaufland Strakonice“ (bývalé PENNY čp. 1267 
v části obce Strakonice I se st. parc.č. 3647 v kat. území Strakonice) 
2. Investor převede dopravní napojení včetně všech součástí a včetně všech pozemků pod 
stavbou do vlastnictví města Strakonice nejpozději do 90 dnů ode dne vydání posledního 
kolaudačního souhlasu na stavbu dopravního napojení. 
3. K převáděným stavbám musí být  dohodnuta záruka za jakost po dobu 60 měsíců ode dne 
vydání kolaudačního souhlasu. 
4. V případě vynucené přeložky vodovodního řadu bude zajištěno zřízení věcného břemene ve 
prospěch města.  
II. Pověřit 
starostu města podpisem předmětné smlouvy o spolupráci se smlouvou  o smlouvě budoucí 
kupní.  
 
2) Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,  IČ: 65993390, se sídlem 
Na Pankráci 546/56, Praha 4 - uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
práva služebnosti inženýrské sítě -kanalizace v souvislosti s plánovanou realizací stavby: 
„I/22 Strakonice“ v pozemcích p.č. 792/1, p.č. 792/2, p.č. 1286/26 a p.č. st. 782, vše v k.ú. 
Strakonice 
Usnesení č. 4483/2014 (164/1a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě 
- kanalizace (stavební objekt 301.11 v rámci připravované stavby I/22 Strakonice) 
v pozemcích p.č. 792/1 (předpokládaný rozsah služebnosti 31 m2), p.č. 792/2 (předpokládaný 
rozsah služebnosti 23,3 m2), p.č. 1286/26 (předpokládaný rozsah služebnosti 135,5 m2) a p.č. 
st. 782 (předpokládaný rozsah služebnosti 2,3 m2), vše v k.ú. Strakonice s ŘSD ČR, a to na 
dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši stanovené v závislosti na základní ceně 
pozemků, inflačního koeficientu cen pozemků, počtu let trvání a účelu zřízení práva 
služebnosti, druhu pozemku a velikosti dotčené plochy včetně ochranného pásma. Rozsah 
služebnosti bude upřesněn geometrickým plánem po provedení prací. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem 
Na Pankráci 546/56, Praha 4 - uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
práva služebnosti inženýrské sítě-kanalizace v souvislosti s realizací stavby: „I/22 
Strakonice“ v pozemcích p.č. 797/2, p.č. 849/1, p.č. 1290/12, vše v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 4484/2014 (164/1a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě-
kanalizace (stavební objekt 301.1 v rámci připravované stavby I/22 Strakonice) v pozemcích 
p.č. 797/2 (předpokládaný rozsah služebnosti 1,1 m2), p.č. 849/1 (předpokládaný rozsah 
služebnosti 194,2 m2) a p.č. 1290/12 (předpokládaný rozsah služebnosti 80,6 m2), vše v k.ú. 
Strakonice s ŘSD ČR,  a to na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši stanovené 
v závislosti na základní ceně pozemků, inflačního koeficientu cen pozemků, počtu let trvání a 
účelu zřízení práva služebnosti, druhu pozemku a velikosti dotčené plochy včetně ochranného 
pásma. Rozsah služebnosti bude upřesněn geometrickým plánem po provedení prací. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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4) Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,  IČ: 65993390, se sídlem 
Na Pankráci 546/56, Praha 4 - uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
práva služebnosti inženýrské sítě-kanalizace v souvislosti s  realizací stavby: „I/22 
Strakonice“ v pozemcích p.č. 1371/157 a p.č. 419/2, vše v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 4485/2014 (164/1a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě-
kanalizace (stavební objekt 302.2 v rámci připravované stavby I/22 Strakonice) v pozemcích 
p.č. 1371/157 (předpokládaný rozsah služebnosti 0,6 m2) a p.č. 419/2  (předpokládaný rozsah 
služebnosti 124,6 m2), vše v k.ú. Strakonice s ŘSD ČR, a to na dobu neurčitou za 
jednorázovou náhradu ve výši stanovené v závislosti na základní ceně pozemků, inflačního 
koeficientu cen pozemků, počtu let trvání a účelu zřízení práva služebnosti, druhu pozemku a 
velikosti dotčené plochy včetně ochranného pásma. Rozsah služebnosti bude upřesněn 
geometrickým plánem po provedení prací. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
se  stavbou: „Dražejov – úprava NN u č.p. 4 “ 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katov ická 175, 386 01 
Strakonice 
Usnesení č. 4486/2014 (164/1a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro uložení 
energetického zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 1305/1 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic v souvislosti se stavbou: „Dražejov – úprava NN u č.p. 4 “ dle 
sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
 
6) Žádost o uzavření dodatku č.1 k dohodě o uložení inženýrských sítí do pozemku 
v majetku města Strakonice v souvislosti s realizací akce: „Eliminace parovodů 
Východ“.  
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE a.s., Komenského 59, 386 43 Strakonice  
Usnesení č. 4487/2014 (164/1a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č.1 k Dohodě o uložení inženýrských sítí v souvislosti s realizací stavby 
„Eliminace parovodů Východ“ uzavřené mezi městem Strakonice a Teplárnou Strakonice a.s., 
přičemž předmětem dodatku je souhlas s rozšířením o uložení teplovodního potrubí do 
pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 343/19 a KN 639/1 vše v k.ú. Přední Ptákovice. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětného dodatku č. 1. 
 
7) Tenis klub Strakonice, spolek, Máchova 178, 386 01 Strakonice, IČ: 16820037  
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 441/1, p.č. st. 4190 a p.č. st. 3357, vše v k.ú. 
Strakonice 
Usnesení č. 4488/2014 (164/1a) 
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce, mezi městem Strakonice a Tenisovým klubem Strakonice, 
spolkem, Máchova 178, Strakonice, IČ: 16820037, jejímž předmětem je část pozemku parc.č. 
441/1 v kat. území Strakonice o výměře 13.167 m2 tvořících tenisový areál. Smlouva o 
výpůjčce se uzavírá za účelem řádného provozování činnosti tenisového klubu a s tím 
souvisejících  sportovních  akcí. Smlouva  je  uzavírána  na dobu  neurčitou  s tím, že po dobu 
50-ti let ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce nebude město oprávněno tuto smlouvu 
jednostranně vypovědět. Město bude oprávněno od smlouvy odstoupit, pokud vypůjčitel 
nebude řádně a včas plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy.  
Tenisový klub bude i nadále oprávněn svým jménem a svůj účet vybírat členské příspěvky, 
hodinové poplatky, vstupné apod. příjmy. 
Další podmínky a práva a povinnosti obou smluvních stran jsou upraveny v textu smlouvy o 
výpůjčce, která je přílohou tohoto usnesení.   
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch Tenisového klubu, spolku, se 
sídlem Máchova 178, 386 01 Strakonice, IČ: 16820037, za účelem umístění budov sloužících 
k provozování tenisu, případně jiných sportů - budovy čp. 178 (administrativní budova 
tenisového klubu) na pozemku p.č. st. 3557 a budovy bez čp/če (tenisová hala) na pozemku 
p.č. st. 4190, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice. 
Věcné břemeno ve prospěch Tenisového klubu, spolku, bude zřízeno bezúplatně, na dobu 
trvání existence staveb.  
III. Pov ěřuje  
starostu města Strakonice podpisem předmětných smluv. 
 
8) ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace 
Usnesení č. 4489/2014 (164/1a) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
přehled změnových listů k datu 31.7.2014. 
II. Souhlasí 
v souvislosti s realizací stavby: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ s návrhem 
změnových listů: 
ZL č. 8  Kotelna – změna odvodnění  navýšení o 9294,- Kč bez DPH 
ZL č.14           Komunikace   snížení  o 300.962,09 Kč bez DPH 
a dále se zařazením uvedených změnových listů č. 8 a č.14 do předmětu díla formou 
příslušného dodatku k smlouvě o dílo.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem změnového listu č. 8 a č. 14 a dále příslušného dodatku ke smlouvě           
o dílo.   
 
9) ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – výkon technického dozoru stavby a 
koordinátora bezpečnosti práce 
Usnesení č. 4490/2014 (164/1a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 k mandátní smlouvě, uzavřené mezi městem Strakonice a sdružením:  
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. a GPL - INVEST, s.r.o., kdy předmětem dodatku je rozšíření 
rozsahu prací a dále termín plnění o 90 dnů v souladu s uzavřeným dodatkem č.7 k smlouvě o 
dílo se zhotovitelem stavby: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“. Finanční 
navýšení za práce a výkon služeb mandantáře činí 365.400,- Kč bez DPH. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku č.1 k mandátní smlouvě. 
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10) ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – výkon autorského dozoru stavby 
Usnesení č. 4491/2014 (164/1a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s  uzavřením dodatku č.1 k mandátní smlouvě, uzavřené mezi městem Strakonice a se 
společností Sweco Hydroprojekt a.s., závod Č. Budějovice, kdy předmětem dodatku je 
rozšíření rozsahu prací a dále termín plnění o 90 dnů v souladu s dodatkem č.7 k smlouvě o 
dílo se zhotovitelem stavby: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“. Finanční 
navýšení za práce a výkon služeb mandantáře činí 142.000,- Kč bez DPH. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku č.1 k mandátní smlouvě. 
 
11) Uzavření dodatku k Mandátní smlouvě o správě obecního majetku  
Usnesení č. 4492/2014 (164/1a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 9 k Mandátní smlouvě o správě obecního majetku uzavřené mezi 
městem Strakonice a Technickými službami Strakonice s.r.o., jehož předmětem budou 
následující změny: 
- doplnění „Protokolu o předání a převzetí nemovitostí do správy“ o areál bývalé ZŠ Lidická 
194 ve Strakonicích a zároveň aktualizace seznamu spravovaných nebytových jednotek 
- změna v čl. IV mandátní smlouvy, týkající se způsobu odměňování za správu nebytových 
jednotek a to tak, že správci za jeho činnost dle mandátní smlouvy přísluší odměna ve výši 
143,- Kč/1 NJ/měsíčně, přičemž za správu areálu bývalé ZŠ Lidická čp. 194 je odměna 
stanovena paušální částkou ve výši 1.815,- Kč/měsíčně, za správu objektu bývalé SÚS čp. 
772/I v ul. Krále Jiřího z Poděbrad paušální částkou 1.800,- Kč/měsíčně, za správu objektu Na 
Ostrově 1415/I paušální částkou 1.000,- Kč/měsíčně, tj. celková výše odměny za správu 
nebytových jednotek by činila 14.339,- Kč/měsíc. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.   
 
12) Maják – vytápění 
Usnesení č. 4493/2014 (164/1a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí   
s uzavřením dohody o mimosoudním řešení sporu vedeném u Okresního soudu ve 
Strakonicích pod čj. 6C 514/2013 mezi městem Strakonice jako stranou žalovanou a 
společností Yvett s.r.o. jako stranou žalující, na základě které by město Strakonice uhradilo 
společnosti Yvett s.r.o. částku 20.000,- Kč, žalující strana by si nesla své náklady řízení a 
smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi stranami dne 6.2.2013 pod č. 2013-143 týkající 
se poskytování služeb spojených s provozem a údržbou výměníkové stanice v domě čp. 142 
pro vytápění OD Maják by byla ukončena dohodou stran do konce tohoto roku.  
 
13) ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB - pojištění účastníků (členů dětského 
zastupitelstva) adaptačního kurzu  
Usnesení č. 4494/2014 (164/1a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením pojistné smlouvy mezi městem Strakonice a ČSOB Pojišťovnou, a.s., člen 
holdingu ČSOB,  jejímž  předmětem je sjednání úrazového pojištění pro 18 účastníků (členů 
dětského zastupitelstva) adaptačního kurzu v rekreačním zařízení Radost v obci Dol u Blatné, 



 14 

které se uskuteční ve dnech  6.11.2014 až 8.11.2014. Výše pojištění pro účastníky činí        
648 Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
14) Věra Landsingerová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 4495/2014 (164/1a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 05 o velikosti 
2+kk a výměře 68,10 m2 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová s paní Věrou Landsingerovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.12.2014 a 
zároveň předmětem dodatku bude ustanovení, že nájemce po dohodě s pronajímatelem 
uznává dluh ve výši 12.000,- Kč (dluh na nájemném za období 08/2014-09/2014), který má 
dlužník paní Věra Landsingerová, Strakonice. Nájemce se zavazuje tento dluh uhradit 
v pravidelných splátkách po 2.000,- Kč měsíčně, splatných vždy do 20. dne v měsíci 
počínaje měsícem následujícím po uzavření tohoto dodatku, pod ztrátou výhody splátek, 
v hotovosti na pokladně Technických služeb Strakonice, s.r.o.. Nedodržení tohoto 
splátkového kalendáře bude považováno za porušení této nájemní smlouvy s právem 
pronajímatele odmítnout prodloužení nájemní smlouvy. 
II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
15) Stavba: Revitalizace strakonického hradu – II. etapa, část 2 (vybavení nábytkem) 
Usnesení č. 4496/2014 (164/1a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2014-203 na dodávku „Revitalizace 
strakonického hradu – II. etapa“, část 2 uzavřené dne 11.8.2014 mezi městem Strakonice a 
společností DŘEVOINTER Strakonice, s.r.o., U Hajské 322, 386 01 Strakonice, IČ : 252 310 
73, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující:  

- navýšení ceny díla s ohledem na vícepráce: drobné změny vybavení historického 
informačního centra (dětské knihovny) (ZL 1), o částku 63 840,- bez DPH, tzn. 77 
246,40 Kč včetně DPH 21 %. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.  
 
16) Předběžné oznámení veřejného zadavatele o úmyslu zadat veřejnou zakázku na 
dodávku – „Úpravy zimního stadiónu STARZ, Strakonice“ 
Usnesení č. 4497/2014 (164/1a) 
Rada města po projednání  
I. Ukládá 
majetkovému odboru provést předběžné oznámení veřejného zadavatele dle § 86 zákona 
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách o úmyslu zadat podlimitní veřejnou zakázku „Úpravy 
zimního stadiónu STARZ, Strakonice“. 
 
13. MěÚSS - šetření anonymního podnětu 
Usnesení č. 4498/2014 (164/14) 
Rada města po projednání  



 15 

I. Bere na vědomí    
Zprávu o prošetření anonymního písemného podnětu postoupeného z  Jihočeského kraje, 
Krajského úřadu v Českých Budějovicích ve věci podání obyvatel Domova pro seniory, 
Rybniční 1282, Strakonice ze dne 21.10.2014 
II. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice založit podání do evidence stížností s přílohami a písemnými 
podklady v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění. Kopie 
příloh je uložena v sekretariátu starosty.  
 
14. TS: 
A/ Aktualizace plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2014 (ul. Jezerní)   
Usnesení č. 4499/2014 (164/12) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s realizací s náhradní akce a s jejím dodatečným zařazením do plánu oprav a údržby bytového 
fondu roku 2014: oprava nefunkční regulace topení a TUV, která se nachází v čp. 1283, ul. 
Jezerní, Strakonice. Maximální částka za opravu bude činit do 150.000,- Kč, včetně DPH. 
Tato částka bude hrazena z rozpočtu na údržbu a opravy bytového fondu. 
II.Souhlasí  
s přímým zadáním výše jmenované akce firmě Vodoinstalatérství Aleš Hromek s.r.o., ul. 5. 
května, Strakonice, IČO: 280 92 929, z důvodů znalosti problematiky. 

                       
B/ Rozpočet a plán oprav a údržby bytového fondu pro rok 2015 
Usnesení č. 4500/2014 (165/1) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
 rozpočet bytového fondu města Strakonice pro rok 2015 a to ve výši: 

příjmy:  19.000.000,- Kč  
výdaje:  11.100.000,- Kč 

II. Souhlasí 
s plánem jmenovitých akcí bytového fondu pro rok 2015 (ul. Stavbařů 204-206, ul. 
Havlíčkova 364) ve výši 3.385.000,- Kč. 

 
C/ Operač.plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro období  2014 - 2015 
Usnesení č. 4501/2014 (164/15) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí   
s návrhem „Operačního plánu zimní údržby místních komunikací a chodníků“pro období  
2014 – 2015. 
II.   Schvaluje 
zahájení zimní pohotovosti dnem 17. 11. 2014. 

 
15. TJ ČZ Strakonice, oddíl házené - úprava usnesení u poskytnutého finančního 
příspěvku  
Usnesení č. 4502/2014  
Rada města po projednání  
I. Upravuje  
- kategorii u házenkářského turnaje u poskytnutého finančního příspěvku v usnesení číslo 
4333/2014 ze dne 24. 9. 2014  
XIII. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3 000 Kč (na každý turnaj 1 000 Kč) TJ ČZ 
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Strakonice – oddílu házené na ceny a rozhodčí při souboru turnajů v házené v Házenkářské 
hale Strakonice, a to konkrétně: 15. 11. 2014 Podzimní turnaj žáků, 7. 12. 2014 Předvánoční 
turnaj mladších žáků, 13. 12. 2014 Vánoční turnaj minižactva 6 + 1.  

 

16. Kronika města za rok 2008 
Usnesení č. 4503/2014  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
se zapracovanými úpravami Kroniky města za rok 2008. 
II.  Souhlasí 
s vyplacením odměn kronikářům Mgr. J. Samcovi ve výši 17 000,- Kč a PhDr. M. Špeciánovi 
ve výši 8 000,- Kč za zpracování zápisu do kroniky za rok 2008.  
 
17. Odměny ředitelům řízených organizací za II. pololetí 2014 
Usnesení č. 4504/2014  
Rada města po projednání v souladu s §134 zák. č. 262/2006 Zák. práce za splnění mimořádných 
úkolů v II. pol. r. 2014. 
I. Stanovuje 
odměnu ředitelům řízených organizací za II. pol. r. 2014, jejíž výše je v písemné podobě 
uložena na personálním oddělení MěÚ. 
 

18. Nominace člena školské rady 
Usnesení č. 4505/2014  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
rezignaci Mgr. Emanuela Pavelky (člena školské rady při VOŠ, SPŠ a SOŠŘS Strakonice). 
II. Souhlasí 
s nominací MUDr. Tomáše Fialy za člena školské rady při  VOŠ, SPŠ a SOŠŘS Strakonice. 
 

19. ŠK – úprava usnesení č. 3818/2014 z 24.4.2014        
Usnesení č. 4506/2014  
Rada města po projednání  
I. Upravuje 
Usnesení č. 3818/2014 z 24.4.2014 následovně: 
V. Pověřuje 
ředitelku Šmidingerovy knihovny podpisem všech příslušných smluv. 
 
20. Změna stanov společnosti Odpady Písek s.r.o. 
Usnesení č. 4507/2014  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
Schválit společenskou smlouvu společnosti Odpady Písek s.r.o. v nové aktualizované podobě 
(viz zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.)v předloženém znění.  
 
21. TJ ČZ – oddíl nohejbalu - poskytnutí finanční příspěvku 
Usnesení č. 4508/2014  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku TJ ČZ-oddíl nohejbalu ve výši 30.000,-Kč na vybudování 
elektropřípojky pro sportovní areál v lokalitě Habeš (včetně poplatku společnosti E.ON za 
zřízení přípojného místa). Bude hrazeno z rozpočtu majetkového odboru, kapitoly 790 – 
opravy a revize el. zařízení. 


