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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  2. jednání Rady města Strakonice 

konaného 19. listopadu 2014 v malé 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. MěÚSS – prodloužení ubytování v AD 
                Usnesení č. 0009/2014  
2. Majetkové záležitosti 
              Usnesení č. 0010/2014 – 0016/2014 
3. Zjednodušené poptávkové řízení na odběr tříděného komunálního odpadu 
                Usnesení č. 0017/2014  
4. Projekt „Výsadba smíšené aleje –  Hajská, RBC č. 15 V Lučinách“– Smlouva č. 14189016  

    o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 
       Usnesení č. 0018/2014  

5. Akce „Oprava komunikace v  Modlešovicích“– Smlouva o poskytnutí dotace v rámci  
    Fondu solidarity EU 

       Usnesení č. 0019/2014 
5. Zpravodaj – odvolání redakční rady a jmenování nové redakční rady 

       Usnesení č. 0020/2014 
6. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006  

       Usnesení č. 0021/2014 
7. Omezení uzavírání závazků 

       Usnesení č. 0022/2014 
8. MěKS - usnesení o omezení výdajů a provozu STTV 

       Usnesení č. 0023/2014 
 
 
 
 
 
2. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička v 15:30 hodin 
v malé zasedací místnosti starosty. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
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1. MěÚSS – prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 0009/2014 (2/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě paní Jany Kunové, pana Jaroslava Horvátha, 
paní Ireny Kovacsové, paní Anny Horváthové Vachové, pana Miroslava Horvátha na dobu 
určitou od 1.12.2014 do 31.1.2015 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na 
dobu určitou od 1.12.2014 do 31.1.2015. 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence. 
 
1. Majetkové záležitosti 
 
1) Stavba: Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270 
Usnesení č. 0010/2014 (2/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
uplatnění smluvní pokuty dle čl. 10.2 smlouvy o dílo č. 2013-372 na realizaci stavby 
„Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270“ mezi objednatelem: město 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810 a zhotovitelem: PROTOM 
Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČ: 43841252 a příslušných dodatků 
smlouvy ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý den prodlení, která činí  0,5 % x 
16.341.603,- Kč x 70 dní = 5.719.561,05 Kč bez DPH. 
 
2) Žádost pana Karla Krejčíka, Strakonice 
Usnesení č. 0011/2014 (2/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na snížení nájemného za užívání  budovy č.p. 141 umístěné na pozemku 
parc.č. st. 168/1 na  Velkém náměstí ve Strakonicích a pozemků parc.č. st. 168/1 a  parc.č. st. 
168/3, to vše v k.ú. Strakonice, nájemci panu Karlu Krejčíkovi, Strakonice, na dobu 1 roku 
(1.1.2015 – 31.12.2015) na částku 420.000,- Kč + DPH, tj. celkem 508.200,- Kč vč. DPH. 
 
1) Žádost Sboru dobrovolných hasičů Přední Ptákovice – Podsrp   
Usnesení č. 0012/2014 (2/1a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s umístěním sídla Sboru dobrovolných hasičů Přední Ptákovice – Podsrp, IČ: 65954874,    na 
adrese stavby občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na pozemku p.č.st. 115, kat. území Přední 
Ptákovice, jedná se o objekt Požární zbrojnice v místní části Přední Ptákovice – Podsrp. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného souhlasu. 
 
2) Situace v objektu Na Ostrově 1415 ve Strakonicích 
Usnesení č. 0013/2014 (2/1a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s provedením vodoinstalatérských prací nutných k zabezpečení vodovodního potrubí              
v objektu čp. 1415 Na Ostrově ve Strakonicích proti zamrznutí v zimním období, jedná se      
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o práce v hodnotě cca 36.200,- Kč včetně DPH, s tím, že práce provede firma 
Vodoinstalatérství Hromek s.r.o., se sídlem 5. května 15, Strakonice.  
II. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na výpůjčku nebytových prostorů o výměře 258 m2 v přízemí objektu 
čp. 1415 Na Ostrově ve Strakonicích.  
 
3) Stavba: „I/22 Strakonice, OK Katovická“ 
Usnesení č. 0014/2014 (2/1a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014-668 na stavební práce „I/22 Strakonice, 
OK Katovická“ mezi městem Strakonice a společností Swietelsky stavební s.r.o., Odštěpný 
závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská tř. 
495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 480 35 599, přičemž předmětem tohoto dodatku bude 
následující:  
posunutí termínu realizace stavby od 1.4.2015 do 30.5.2015 oproti předpokládanému termínu 
10/2014 až 11/2014. Důvodem je posunutí zadávacího řízení a podepsání smlouvy o cca 1 
měsíc později oproti předpokládanému termínu. Tím by došlo k posunutí zahájení stavby, 
která je prováděna ve venkovním prostředí, a její realizace do zimního období.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.  
 
4) Žádost firmy LIP DISTRIBUTION s.r.o. Velké náměstí 140 Strakonice 386 01 o 
vyjádření k  povolení zvláštního užívání komunikace části parkoviště před MěÚ 
Strakonice z důvodu konání dětské sportovně propagační akce ,,Burton R. Park“ 
Usnesení č. 0015/2014 (2/1a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
povolení zvláštního užívání komunikace firmě LIP DISTRIBUTION s.r.o. Velké náměstí 140 
Strakonice 386 01  z důvodů konání dětské sportovně propagační akce ,,Burton R. Park“, a to 
na ploše 40 m2 v části ul. Velké náměstí  na parkovišti před MěÚ Strakonice dne 11.12.2014. 
 
5) Předběžné oznámení veřejného zadavatele o úmyslu zadat veřejnou zakázku na 
stavební práce 
Usnesení č. 0016/2014 (2/1a) 
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 následující podlimitní veřejné zakázky:  
„Revitalizace veřejného prostranství – parkoviště u pivovaru, Strakonice“ 
„Revitalizace Rennerových sadů Strakonice, II. etapa“ 
„Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – náměstí“ 
 
3. Zjednodušené poptávkové řízení na odběr t říděného komunálního odpadu 
Usnesení č. 0017/2014 (2/3) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
výsledky zjednodušeného poptávkového řízení na odběr tříděného komunálního odpadu a 
celkové pořadí nabídek 
1) RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o., 
2) Austrian Recycling s.r.o., 
3) RECYKLACE ODPADŮ A SKLÁDKY a.s.,  
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4) ODPADY PÍSEK s.r.o.,  Písek Vydlaby.  
II. Souhlasí 
s předáváním směsného plastu a směsného papíru z města od 1.1.2015 
společnosti s podílovým vlastnictvím města ODPADY PÍSEK s.r.o., za výkupní cenu směsný 
plast za 121 Kč/t a směsný papír 484 Kč/t   
tato cena je společností garantovaná do konce roku 2015 
III. Ukládá  
odboru životního prostředí zajistit, prostřednictvím Technických služeb Strakonice s.r.o., 
předávání separovaného komunálního odpadu výše uvedené společnosti  
 
4. Projekt „Výsadba smíšené aleje –  Hajská, RBC č. 15 V Lučinách“– Smlouva č. 
14189016 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 
Usnesení č. 0018/2014 (2/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy č. 14189016 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR na projekt „Výsadba smíšené aleje – Hajská, RBC č. 15 V Lučinách“ mezi 
městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a Státním fondem životního prostředí 
ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11. Dotace se poskytuje ve výši 19 955,85 Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
7. Akce „Oprava komunikace v  Modlešovicích“– Smlouva o poskytnutí dotace v rámci 
Fondu solidarity EU 
Usnesení č. 0019/2014 (2/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Fondu solidarity Evropské unie č. 
SD/OEKO/431/14 na refundaci výdajů spojených s likvidací následků povodní v červnu 2013 
mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a Jihočeským krajem, U 
Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Dotace se poskytuje ve výši 373 000 Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
5. Zpravodaj – odvolání redakční rady a jmenování nové redakční rady 
Usnesení č. 0020/2014 (2/5) 
Rada města po projednání  
I. Odvolává 
stávající členy redakční rady Zpravodaje města 
(šéfredaktorka: Mgr. Ivana Parkosová, členové: PhDr. Marie Kotlíková a Mgr. Marie 
Kutheilová). 
II. Jmenuje 
členy redakční rady Zpravodaje města ve složení: 
šéfredaktorka: Bc. Eva Janochová 
členové: Ing. Lucie Šnajdrová, Mgr. Marcela Křiváčková 
III. Schvaluje 
odměnu Mgr. Marcele Křiváčkové ve výši 1000,-Kč/měsíc formou dohody o provedení práce. 
 
6. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006    
Usnesení č. 0021/2014 (2/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
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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 
Sobota 22. listopadu 2014 – koncert – skupiny Harlej, Jaksi Taxi – Sokolovna Strakonice, 
Na Stráži 340, 386 01 Strakonice  – pořádá Toman Jiří, 387 11 Katovice,  
IČ: 46684697 - od 22:00 do 24:00 hodin téhož dne. 
Sobota 10. ledna 2014 – myslivecký ples – živá hudba – kapela Scéna – Sokolovna 
Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice – pořádá Václav Janus, Myslivecké sdružení 
Banín Dražejov, Dražejov 23, IČ: 71227458 – od 22:00 do 03:00 následujícího dne. 
 
7. Omezení uzavírání závazků 
Usnesení č. 0022/2014  
Rada města po projednání  
I. Rozhodla, 
že s účinností od 19.11.2014 nesmějí být uzavírány žádné závazky, které by znamenaly 
nutnost finančního plnění ze strany města Strakonice či jeho příspěvkových organizací, včetně 
ZŠ, vůči jiným subjektům (např. nákupy materiálů, nové smlouvy apod.) V případě nutných 
požadavků (viz výše uvedené) je potřeba předložit materiál k projednání vedení města. 
 
8. MěKS - usnesení o omezení výdajů a provozu STTV 
Usnesení č. 0023/2014  
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
s platností od 20.11.2014 o dočasném přerušení průběžné práce reportérů a dalších 
pracovníků STTV, činnost bude omezena pouze na vysílání významných archivních pořadů 
vysílaných STTV v minulosti v rámci akce připomenutí počátků činnosti STTV.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička       p. Milan Jungvirt 
            starosta                        místostarosta   


