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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  1. jednání Rady města Strakonice 

konaného 12. listopadu 2014 ve velké zasedací místnosti 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     7 členů RM 
Mgr. Hrdlička – starosta  
p. Jungvirt – místostarosta 
pí Brejchová - místostarostka  
RM: Ing. Oberfalcer, p. Chvosta, p. Štrébl, Ing. Moučka 
Ing. Jan Tůma – tajemník MěÚ 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka 

Omluveni:  PhDr. Marie Kotlíková – PR 
 
 
Program:  
1. Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 0001/2014 – 0006/2014 
2. Užívání závěsného odznaku          

       Usnesení č. 0007/2014 
3. Posouzení finančního hospodaření příspěvkové organizace MěKS Strakonice. 

       Usnesení č. 0008/2014 
 
 
1. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička v 15:30 hodin ve 
velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 
1. Majetkové záležitosti 
 
1) Nikola Pačajová, Strakonice – žádost o snížení splátky dluhu za pana Siváka 
Usnesení č. 0001/2014 (1/1) 
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 snížení splátky dluhu za pana Daniela Siváka 
z částky 1.500,- Kč/měsíc  na  800,- Kč/měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
2) Žádost o uzavření smlouvy č.: ZP-014330022254/001 o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu v souvislosti se stavbou: „001050000361 Příp. STL Strakonice 
Spojařů“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Hrdlička spol. s r.o., Za Lužinami 33/1084, 155 00 Praha 5 – Stodůlky 
Usnesení č. 0002/2014 (1/1) 
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č.: ZP-014330022254/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu pro uložení energetického zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 
439/12 v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou: „001050000361 Příp. STL Strakonice 
Spojařů“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
3) Žádost o uzavření smlouvy č.: ZP-014330024842/001 o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu v souvislosti se stavbou: „001050000391 Příp. NTL Strakonice 
Čelakov“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Hrdlička spol. s r.o., Za Lužinami 33/1084, 155 00 Praha 5 - Stodůlky 
Usnesení č. 0003/2014 (1/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č.: ZP-014330024842/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu pro uložení energetického zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 
1322/1v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou: „001050000391 Příp. NTL Strakonice 
Čelakov“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
4)  Žádost o uzavření smlouvy č.: 1030014021/001  o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene  v souvislosti se  stavbou: „Strakonice – přeložka VN a NN u ČD “ 
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. 0004/2014 (1/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č.: 1030014021/001   o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro 
uložení energetického zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 1066/6 v k.ú. 
Strakonice  v souvislosti se  stavbou: „Strakonice – přeložka VN a NN u ČD “ dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
 
5) Žádost pana Luďka Kohouta,  Strakonice 
Usnesení č. 0005/2014 (1/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 4 v domě čp. 1392 v ul. 
Leknínové ve Strakonicích s níže uvedeným žadatelem za následujících podmínek: 
- p. Luděk Kohout, Strakonice, nájemné ve výši 300,-Kč/měsíčně + DPH, nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu 5-ti měsíců (prosinec 2014 – duben 2015).  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 

 
6) Žádost Sboru dobrovolných hasičů Modlešovice  
Usnesení č. 0006/2014 (1/1) 
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
s umístěním sídla Sboru dobrovolných hasičů Modlešovice, IČ 650 15 282, na adrese stavby 
občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na pozemku p.č.st. 102/1, kat. území Modlešovice, jedná 
se o objekt Požární zbrojnice v místní části Modlešovice.   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného souhlasu. 
 
2. Užívání závěsného odznaku          
Usnesení č. 0007/2014 (1/2) 
Rada města po projednání  
I. Stanoví 
dle ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že všichni členové 
Zastupitelstva města Strakonice (vyjma starosty, který má právo užívat závěsný odznak při 
významných příležitostech a občanských obřadech přímo ze zákona) mohou užívat závěsný 
odznak se státním znakem při vedení sňatečných obřadů prováděných orgánem veřejné moci 
a při vedení ostatních občanských obřadů. 
 
3. Posouzení finančního hospodaření příspěvkové organizace MěKS Strakonice. 
Usnesení č. 0008/2014  
Rada města po projednání  
I. Pověřuje 
p. Františka Christelbauera a Ing. Josefa Moučku provedením posouzení finančního 
hospodaření příspěvkové organizace MěKS Strakonice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička       p. Milan Jungvirt 
            starosta                        místostarosta   


