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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  3. jednání Rady města Strakonice 
konaného 26. 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 

   
Program:  

        
1. Určení zastupitele pro spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace města 
Strakonice 

       Usnesení č. 0024/2014                               
2. Návrh na pořízení Územní studie Dražejov D29 v k.ú. Dražejov u Strakonic 

       Usnesení č. 0025/2014 
3. Pojistné smlouvy s ČSOB Pojišťovnou a.s. 

       Usnesení č. 0026/2014 
4. STARZ – odpis nedobytných pohledávek 

       Usnesení č. 0027/2014 
5. MěÚSS: A/Souhlas s přijetím daru 

       Usnesení č. 0028/2014 
B/ Prodloužení ubytování v AD 

       Usnesení č. 0029/2014 
6. Rozpočtová  opatření  č.  145 - 153 

       Usnesení č. 0030/2014 
7. TS: A/ Snížení nájmu  

       Usnesení č. 0031/2014 
B/ Návrh ceny vodného a stočného, výše nájemného z  VH infrastruktury na rok 2015                     

       Usnesení č. 0032/2014 
8. Finanční příspěvek: A/ Osadní výbor Modlešovice 

       Usnesení č. 0033/2014 
   B/Sdružení zdravotně postižených v ČR, Strakonice 

       Usnesení č. 0034/2014 
9. Odvolání ředitelky MěKS Strakonice 

       Usnesení č. 0035/2014 
10. Majetkové záležitosti 
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         Usnesení č. 0036/2014 – 0061/2014 
11. Návrh rozpočtu na rok 2015 

Usnesení č. 0062/2014 
12. Návrh na členy výborů a komisí na volební období 2014-2018 

       Usnesení č. 0063/2014 
13. Zřízení komisí RM a jmenování jejich členů na volební období 2014-2018 

       Usnesení č. 0064/2014 
14. Návrh na svolání VH Teplárny Strakonice a.s. 

       Usnesení č. 0065/2014 
        

 
 
 
3. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička v 15:45 hodin 
v malé zasedací místnosti. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 
1. Určení zastupitele pro spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace 
města Strakonice 
Usnesení č. 0024/2014 (3/1) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
určit na základě § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 43 až § 71 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zastupitele Mgr. 
Břetislava Hrdličku pro spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace města 
Strakonice pro volební období 2014 – 2018.  
II. Doporu čuje ZM  
ukončit činnost v této funkci pro Ing. Pavla Pavla, který byl určen jako zastupitel pro 
spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace města Strakonice usnesením ZM č. 
389/ZM/2012 ze dne 12. 12. 2012. 
 
2. Návrh na pořízení Územní studie Dražejov D29 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
Usnesení č. 0025/2014 (3/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s pořízením Územní studie Dražejov D29 v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
II.  Ukládá 
odboru rozvoje zajistit projednání Územní studie Dražejov D29. 
 
3. Pojistné smlouvy s ČSOB Pojišťovnou a.s. 
Usnesení č. 0026/2014 (3/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s posouzením pojistné smlouvy města Strakonice uzavřené s ČSOB Pojišťovna a.s. 
8044827315 společností VAFIS s.r.o., se sídlem Bavorovská 890, Vodňany, IČ:28065166. 
Posouzení této smlouvy bude provedeno v termínu do 20.12.2014 a bezplatně. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné plné moci společnosti VAFIS s.r.o. 
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4. STARZ – odpis nedobytných pohledávek 
Usnesení č. 0027/2014 (3/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s odepsáním následujících pohledávek z důvodu jejich promlčení 
1. FA č. 9900000298  ze dne 22.   3. 1999  v částce    7.675,- Kč (pronájem NP) – zánik firmy 
2. FA č. 9900000695  ze dne   9.   7. 1999  v částce    3.000,- Kč (pronájem PS-LA) 
3. FA č. 9900000777  ze dne 30.   8. 1999  v částce    4.000,- Kč (pronájem PS-LA) 
4. FA č. 0800000013  ze dne 23.   1. 2008  v částce  10.000,- Kč (reklama)  
5. FA č. 1000000394  ze dne   3.   9. 2010  v částce    9.936,- Kč (malířské práce+opr.omítek)  
II. Souhlasí 
s odepsáním pohledávky v částce 2.195,38 Kč ze dne 14. 9. 2009,  
od firmy NJK UNICOS, spol.s.r.o. – nevrácená částka za programátorský servis 
(firma je v insolvenčním řízení) 
III. Doporu čuje ZM  
schválit odepsání následujících pohledávek z důvodu jejich promlčení 
1. FA č. 9800000121  ze dne 23. 10. 1998  v částce  30.000,- Kč (pronájem NP) – zánik firmy    
2. FA č. 9900000297  ze dne 22.   3. 1999  v částce  20.625,- Kč (pronájem NP) – zánik firmy 
IV. Ukládá 
vést všechny pohledávky v podrozvahové evidenci 
 
5. MěÚSS: 
A/Souhlas s přijetím daru 
Usnesení č. 0028/2014 (3/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů od firmy  LAMIVEX s.r.o, Za Pilou 1328, 386 01 
Strakonice, IČ 26072459. Předmětem daru jsou 3 nástěnky na informační tiskopisy do DS 
Rybniční v celkové částce 2.000,- Kč. 
II. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace.  
 
B/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 0029/2014 (3/8) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě paní Denisy Žmolové, pana Dušana Kordoše, 
pana Zdeňka Siváka, paní Gabriely Šímové, pana Josefa Bledého na dobu určitou od 
11.12.2014 do 11.2.2015 
II.  Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na 
dobu určitou od 11.12.2014 do 11.2.2015. 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence. 
 
6. Rozpočtová  opatření  č.  145 - 153 
Usnesení č. 0030/2014 (3/5, 3/5a) 
Rada města po projednání  



 4 

I.  Schvaluje  
RO č. 145  ve výši  294 184,- Kč 
Finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na zpracování lesních 
hospodářských osnov za rok 2014. 
RO č. 146  ve výši  26 011,- Kč 
Účelová neinvestiční dotace Jihočeského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů 
(finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené s odbornou přípravou velitelů, strojníků a 
dalších obsluh, na výdaje spojené s uskutečněnými zásahy a na věcné vybavení dobrovolných 
jednotek  SDH). 
RO č. 147  ve výši  5 120,- Kč 
Účelová neinvestiční dotace pro příspěvkovou organizaci MŠ Šumavská, Strakonice na 
realizaci projektu „Doprava dětí z MŠ Šumavská na dopravní hřiště“. 
RO  č. 148  ve výši  1 089 000,-  Kč  
Účelová neinvestiční dotace na projekt „Strakonice – pilotní projekt separace biologicky 
rozložitelných odpadů“.  Částka 1 028 500,- Kč představuje dotaci z EU, částka 60 500,- Kč 
dotaci ze SFŽP. V souladu se chváleným rozpočtovým opatřením. č. 57, schváleným 
zastupitelstvem města dne 11. 6. 2014, usnesením 680/ZM/2014, budou tyto finanční 
prostředky vráceny zpět na položku údržba zeleně prostřednictvím služeb poskytovaných 
Technickými službami, odkud byly dočasně do obdržení dotace na uvedený projekt 
přesunuty. 
RO č. 149  ve výši  135 610,44 Kč 
Zpětná dotace ze SR na akci „Rekonstrukce fasády domu čp. 47, Velké náměstí, Strakonice“. 
Celá akce byla předfinancována z rozpočtu města, o tuto částku dojde tedy pouze ke zvýšení 
rozpočtu příjmů. 
RO  č. 150  ve výši  6.000,-Kč                                      
Transfer Občanskému sdružení Dyscentrum – Strakonice, z.s. na pořádání kursu „Výchova 
s vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem“. Kurs je akreditovaný MŠMT a je určen jak 
pedagogům, tak veřejnosti (rodičům). Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z úroků. 
RO  č. 151  ve výši  50 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru vnitřních věcí z položky finanční dary 
při narození dítěte na položku balíčky k životnímu jubileu. 
RO  č. 152  ve výši  618 679,-  Kč  
Finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborného lesního 
hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období III. 
čtvrtletí roku 2014. 
RO  č. 153  ve výši  1 399 136,40  Kč  
Účelová dotace na  projekt „Přírodní zahrada MŠ Holečkova, Strakonice“.  Částka 1 321 
406,60 Kč představuje dotaci z EU, částka 77 729,80 Kč dotaci ze SFŽP.  
III.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 150 - 153  provést. 
 
7. TS: 
A/Snížení nájmu  
Usnesení č. 0031/2014 (3/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s odpuštěním nájmu za měsíc říjen 2014 ve výši 4.670,- Kč paní Kvěchové z důvodu oprav 
v pronajatém bytě č. 25 v domě čp. 1391 ul. Jezerní Strakonice, které bránily obvyklému 
užívání bytu. 
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B/ Návrh ceny vodného a stočného, výše nájemného z  VH infrastruktury na rok 2015                     
Usnesení č. 0032/2014  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
odsouhlasit pro rok 2015  

cenu vodného  47,44  Kč 
   cenu stočného  28,89  Kč 
   výši nájemného 43,5 mil. Kč. 
ceny jsou uvedeny bez  DPH!!! 
 
8. Finanční příspěvek: 
A/Osadní výbor Modlešovice 
Usnesení č. 0033/2014 (3/9) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč Osadnímu výboru Modlešovice na 
uspořádání 2. ročníku turnaje ve stolním tenise v požární zbrojnici v Modlešovicích dne 20. 
12. 2014. Finanční příspěvek bude hrazen z organizace 211 – sport – ostatní.   
 
B/ Sdružení zdravotně postižených v ČR, Strakonice 
Usnesení č. 0034/2014  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku Sdružení zdravotně postižených v ČR Strakonice ve výši  
4.000,- včetně DPH na  pronájem sálu v MěDK na XVIII. Předvánoční setkání zdravotně 
postižených dětí a mládeže, které se koná 10.12.2014. Bude hrazeno splátkou půjčky MAS 
LAG, Strakonicko, o.s. (RO č. 154). 
II. Souhlasí 
s převzetím záštity starostou města nad touto akcí.  
 
9. Odvolání ředitelky MěKS Strakonice 
Usnesení č. 0035/2014  
Rada města po projednání  
I. Odvolává 
pí Evu Dresslerovou z funkce ředitelky příspěvkové organizace  Městské kulturní středisko 
Strakonice ke dni 26.11.2014. 
II. Jmenuje 
p. Františka Christelbauera ředitelem příspěvkové organizace Městské kulturní středisko 
Strakonice na dobu určitou ode dne 29.11.2014 do 30.6.2015. 
III. Ukládá 
pí Evě Dresslerové předat nastupujícímu řediteli MěKS Strakonice p. Františku 
Christelbauerovi svoji  funkci   se všemi náležitostmi.  
IV.  Ukládá 
vedoucí finančního odboru MěÚ Strakonice zajistit provedení příslušných změn v Obchodním 
rejstříku.  
 
10. Majetkové záležitosti 
 
1) Žádost Mateřského centra Beruška  Strakonice, o.s.  
Usnesení č. 0036/2014 (3/6) 
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
s podnájmem části nebytových prostorů v budově bývalé ZŠ Lidická 194 ve Strakonicích, 
jejichž nájemcem je Občanské sdružení  Přátelé MC Beruška Strakonice, konkrétně se jedná  
o  občasné  poskytnutí  školící místnosti k následujícím aktivitám: 
- vzdělávací a jazykové kurzy pro rodiče  
- skupinové diskuse  
- školení pro učitele mateřských škol a základních škol  
- koučování,  
s tím, že za využití této místnosti je možné školícím subjektům účtovat částku 100,- 
Kč/hodinu a zisk z těchto akcí bude MC Beruška Strakonice  investovat dle stanov do 
provozu MC.  
 
2) ZŠ  Dukelská  –  stavební úpravy spojovacího krčku 
Usnesení č. 0037/2014 (3/6) 
RM v souvislosti s realizací stavby „ZŠ  Dukelská – stavební úpravy spojovacího krčku“ 
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.6.2014 mezi městem Strakonice a 
společností PRIMA , akciová společnost Strakonice. 
Předmětem tohoto dodatku je snížení ceny díla s ohledem na změny provedené oproti 
projektu  ve výši  minus  89 378,- Kč včetně DPH na celkovou cenu díla  4.980.522,- Kč 
včetně DPH. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo. 
 
1) E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,  IČ: 
25733591 
- žádost o prodej části pozemku p.č. st. 782 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 0038/2014 (3/6a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. st. 782 o výměře cca 9,412 m2, 
v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, za účelem výstavby středotlaké regulační  stanice na 
pozemcích p.č. 793/6 a p.č. st. 782, vše v k.ú. Strakonice, společnosti E.ON Česká republika, 
s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice.  
 
2) Pan Michal Novák, Dražejov, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru 
Usnesení č. 0039/2014 (3/6a) 
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1292/7 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic o výměře cca 80 m2, vzhledem k tomu, že předmětný pozemek slouží jako veřejné 
prostranství.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p.č.1292/7 v k.ú. Dražejov 
u Strakonic.  
 
3) Pan Michal Šandera, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 0040/2014 (3/6a) 
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM 
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souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 209/31 v k.ú. Střela o výměře cca 
50 m2, vzhledem k tomu, že předmětný pozemek slouží jako veřejné prostranství.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p.č. 209/31 v k.ú. Střela.  
 
4) BENZINA, s.r.o., Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, IČ: 60193328,  v zastoupení pana 
Miroslava Gieciho – žádost o prodej pozemku p.č. st. 621 v k.ú. Nové Strakonice, obec 
Strakonice 
Usnesení č. 0041/2014 (3/6a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. st. 621 o výměře 24 m2 v k.ú. Nové Strakonice společnosti 
BENZINA, s.r.o., Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, IČ: 60193328, za cenu 800,- Kč/m2.  
II. Doporu čuje ZM  
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
5) Státní pozemkový úřad ČR - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice I/22, SO 
452“  
Usnesení č. 0042/2014 (3/6a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 
smluvními stranami Státní pozemkový úřad  ČR, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 
1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, jako budoucí stranou  povinnou a městem Strakonice, se 
sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810, jako budoucí stranou oprávněnou, 
kterou se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro uložení vedení VO 
– kabel NN 0,4 kV v délce cca 203 m a stožáry se svítidly VO v rámci stavby „Strakonice 
I/22, SO 452“ do pozemku  p.č. 1371/9 v k.ú. Strakonice. Finanční náhrada za budoucí věcné 
břemeno činí 8.120,-Kč vč. DPH. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
6) Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - bezúplatný 
převod pozemku p.č. 35/2 o výměře 700 m2 a pozemku p.č. 1115/3 o výměře 26 m2, vše v 
 k.ú. Modlešovice  
Usnesení č. 0043/2014 (3/6a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a 
o zřízení věcného práva  k pozemku p.č. 35/2  o  výměře 700 m2  a  k pozemku  p.č. 1115/3 o 
výměře 26 m2, vše v k.ú. Modlešovice, v souvislosti s přípravou veřejno-prospěšné stavby 
„Modlešovice – kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení a komunikace“ s ČR– Úřad pro 
zastupování státu  ve věcech  majetkových,  IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 
128 00 Praha 2, s omezující podmínkou, že město Strakonice nepřevede předmětné pozemky 
třetí osobě, nebude tyto pozemky využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani 
je nebude pronajímat. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od právních účinků vkladu 
vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí.  
Dále tyto pozemky nezatíží zástavním právem, a to po dobu 10 let ode dne jejich nabytí do 
svého vlastnictví. Tato povinnost města Strakonice se zřizuje jako věcné právo s účinky 
zapsání do veřejného seznamu. 



 8 

II.  Doporučuje ZM 
souhlasit se zněním smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o 
zřízení věcného práva.  
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
7) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 0044/2014 (3/6a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice, jehož pořizovací cena je 
vyšší než 20.000,- Kč:  
STARZ Strakonice:  
Zimní stadion: 
- PC 486 DX 4/100 MHz PCI – poř. cena 32.634,- Kč, r.poř. 1996  

Městská policie Strakonice: 

- Škoda Fabia combi, SPZ 1C5-3631  – poř. cena 400.000,- Kč, r.poř. 2003  
ZŠ F.L. Čelakovského Strakonice: 
DDHM ŠJ Chelčického: 
- počítač PC ORION MINTAKA P4 512 - poř. cena 39.859,- Kč, r. poř. 2005 
DHM ŠJ Chelčického: 
- počítač MOREX - poř. cena 41.144,50 Kč, r. poř. 1995 
ZŠ Dukelská 166, Strakonice 
- notebook ASUS F3JC 15,4 – 2 ks  poř. cena á  28.987,- Kč, r. poř. 2006 
Šmidingerova knihovna Strakonice: 

- Volkswagen Sharan – SPZ STH 8970 - poř. cena 84.600,- Kč, r. výroby 1998, r. poř. do ŠK 
2007 
- lavice poslechová místa – poř. cena 23.000,- Kč, r. poř. 1999 
- PC sestava + příslušenství – 2 ks poř. cena á 22.863,- Kč, r. poř. 2002 
- PC ORION MINTAKA – poř. cena 27.510,10 Kč, r. poř. 2003  
- PC ORION MINTAKA – poř. cena 21.660,- Kč, r. poř. 2003  
- PC ORION MINTAKA – poř. cena 29.696,- Kč, r. poř. 2003  
- PC sestava, příslušenství server IBM – poř. cena 39.637,80 Kč, r. poř. 2003 
- PC ORION MINTAKA – poř. cena 28.096,- Kč, r. poř. 2005  
- PC ORION MINTAKA – poř. cena 20.399,- Kč, r. poř. 2006. 
 
8) Smlouva o zrušení věcného břemene  
Usnesení č. 0045/2014 (3/6a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o zrušení věcného břemene mezi oprávněným z věcného 
břemene -městem Strakonice a povinnými - MUDr. Daniela Výška bytem Tannenbergstrasse 
4 Bad Oyenhausen SRN a Bohuslavem Pourem bytem Kuhnweg 5 Darmstadt, SRN, jehož 
předmětem je věcné břemeno užívání části výměníku LIT týkající se vytápění domu čp. 141 
ve Strakonicích (Maják). 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu podpisem smlouvy 
 
1) Irena Balogová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0046/2014 (3/6c) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
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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. 
 
2) Karel a Brigita Irdzovi, Strakonice – Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0047/2014 (3/6c) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 006 o velikosti 2+1 a 
výměře 78,40 m2 v domě č.p. 49 Velké náměstí, Strakonice, s manželi Karlem a Brigitou 
Irdzovými, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 
měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
3) Jana Všiváková, , Strakonice – Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0048/2014 (3/6c) 
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. 
 
4) Denisa Žigová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0049/2014 (3/6c) 
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. 
 
5) Žaneta Grundzová, Strakonice – Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0050/2014 (3/6c) 
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. 
 
6) Alžběta Lacková, Bažantnice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0051/2014 (3/6c) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
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s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 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. 
 
7) Vladimíra Božovská, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0052/2014 (3/6c) 
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. 
 
8) Zdeněk a Jolana Kunovi, Bažantnice, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu 
bytu 
Usnesení č. 0053/2014 (3/6c) 
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 manželi Zdeňkem a 
Jolanou Kunovými, Bažantnice, Strakonice II, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
9) Patricie Bledá, Strakonice – prodloužení Smlouvy   o nájmu bytu 
Usnesení č. 0054/2014 (3/6c) 
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. 
 
10) František Burian, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0055/2014 (3/6c) 
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 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
11) Nikola Pačajová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0056/2014 (3/6c) 
Rada města po projednání  



 11 

I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 003 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 další 1 měsíc  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
12) Helena Irdzová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0057/2014 (3/6c) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č.003 o velikosti 
2+1 a výměře 65,90 m2 v domě č.p. 768 V Ráji, Strakonice, se slečnou Helenou Irdzovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
13) Lenka Svobodová, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 0058/2014 (3/6c) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  02 o velikosti 
2+kk a výměře 68,10 m2 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová pro paní Lenku Svobodovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
14) Věnceslava Pohlotková, Strakonice – prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0059/2014 (3/6c) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 009 o velikosti 
1+1 a výměře 37,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská s paní Věnceslavou Pohlotkovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
15) Václav Bláhovec, Vlkonice, 384 86 Vacov – žádost o pronájem pozemku 
Usnesení č. 0060/2014 (3/6c) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou 27 dnů, a to od 27.11.2014 do 23.12.2014, 
týkající se pronájmu části pozemku p.č. st. 308 o výměře cca 11,5 m2, pod markýzou 
prodejního stánku číslo 9 na tržnici u kostela Svaté Markéty. Nájemní smlouva bude uzavřena 
s panem Václavem Bláhovcem, Vlkonice, 384 86 Vacov za cenu 2.700,- Kč + aktuální sazba 
DPH po celou dobu nájmu, za účelem umístění a následného prodeje živých vánočních 
stromků, věnců, svícnů.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

16) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se stavbou „Revitalizace veřejného 
prostranství – parkoviště Podskalská, Strakonice“ 
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Usnesení č. 0061/2014 (3/6c) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., 
odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, 
v souvislosti se stavbou: „Revitalizace veřejného prostranství – parkoviště Podskalská, 
Strakonice“. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu realizace do 21.12.2014. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku.  
 
11. Návrh rozpočtu na rok 2015 
Usnesení č. 0062/2014  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM: 
schválit  rozpočet města Strakonice na rok 2015, který vychází ze schváleného výhledu, 
ve výši: 
Příjmy :     484 279 000,-  Kč 
Výdaje :     441 289 000,-  Kč 
Saldo příjmů a výdajů  :                42 990 000,-  Kč 
Financování:              -  42 990 000,- Kč 
    z toho: splátky úvěrů     42 990 000,- Kč 
 
12. Návrh na členy výborů a komisí na volební období 2014-2018 
Usnesení č. 0063/2014  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
návrh na členy  komisí navrhovaný  TOP 09, předložený předsedkyní TOP 09 PhDr. Ivanou 
Říhovou. 
II. Bere na vědomí 
návrh na členy komisí navrhovaný JIHOČECHY 2012, předložený Mgr. Ing. Pavlem 
Vondrysem. 
III. Bere na vědomí 
návrh na členy komisí navrhovaný KSČM, předložený pí Miladou Vlasákovou. 
IV. Bere na vědomí 
návrh na členy výborů a komisí navrhovaný ČSSD, OVV Strakonice, předložený p. Janem 
Váňou. 

        
13. Zřízení komisí RM a jmenování jejich členů na volební období 2014-2018 
Usnesení č. 0064/2013  
Rada města po projednání  
I. Zřizuje 
následující komise rady města: komise školství, komise pro sociální věci a zdravotnictví,  
komise pro kulturu, komise majetková a bytová, komise pro sport, komise pro rozvoj města a 
podnikání, komise pro cestovní ruch, komise dopravy, komise pro bezpečnost a prevenci, 
komise pro rozvoj osad. 
II. Jmenuje 
předsedu a členy jednotlivých komisí takto: 
a) komise školství – předseda: Mgr. Jan Svoboda, členové: Mgr. Zdeněk Gracík, PhDr. Aleš 
Bartoň, pí Miloslava Vozábalová, Ing. František Němec  
b) komise pro sociální věci a zdravotnictví: předseda: Dr. Lenka Scheinostová, členové: 
Mgr. Alena Lípová, p. Alfons Smolej, pí Miloslava Pašavová. 
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c) komise pro kulturu: předseda: p.Michal Polata, členové: Ing. Josef Moučka, Ing. Jaroslav 
Bašta, Mgr. Marcela Miková PhD, Bc. Štěpán Klučka. 
d) komise majetková a bytová: předseda: Ing. Marcela Vlčková, členové: Ing. Ludvík 
Němejc,  Ing. Karel Vlasák, p. Jan Pašava, p. Jaroslav Horejš. 
e) komise pro sport – předseda: Bc. Luboš Parkos, členové: p.Vladimír Hovorka, p. Aleš 
Bláha, p. Martin Česánek, PaeDr. Pavel Kouba. 
f) komise pro rozvoj města a podnikání – předseda: Ing. Václav Hoštička, členové: p. 
Mario Vlček, pí Jaroslava Kůgelová, Ing. Rudolf Oberfalcer ml., Ing. Roman Němeček 
g) komise pro cestovní ruch: předseda: RNDr. Ladislav Havel, členové: p. Vladimír Janák, 
Mgr. Petr Kollros, p.Pavel Rajnoch, Mgr. Jan Svoboda 
h) komise dopravy – předseda: Ing. Rudolf Oberfalcer, členové: por. Ing. Mgr. Hana 
Baštová, p. Petr Sojka, p. Milan Jungvirt. 
ch) komise pro bezpečnost a prevenci – předseda: p. Josef Štrébl, členové: p. Milan 
Michálek, Mgr. Marie Žiláková, p. Josef Hradský, pí Ivana Krýslová. 
i) komise pro rozvoj osad – předseda: Pavel Zach DiS., členové: pí Renata Uhlíková 
Vrchlavská,  pí Jitka Šefčíková, Ing. Rudolf Cihlář, JUDr. Zdeněk Lacina. 

        
14. Návrh na svolání VH Teplárny Strakonice a.s. 
Usnesení č. 0065/2014  
Rada města po projednání  
I. Vyzývá 
předsedu představenstva Teplárny Strakonice, a.s. Ing. Seitze, ke svolání valné hromady 
v období od 12.1.2015 – 15.1.2015 za účelem volby členů představenstva, dozorčí rady a 
ředitele společnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička       p. Milan Jungvirt 
            starosta                        místostarosta   


