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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  4. jednání Rady města Strakonice 

konaného 3. prosince 2014 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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. Odvolání ředitele MěÚSS Strakonice 

            Usnesení č. 0066/2014 
2. Peněžní fond města Strakonice na úpravu zevnějšku – pro zastupitele města, pro matrikářky   

            Usnesení č. 0067/2014 
3. Ukončení dočasného přerušení průběžné práce STTV s.r.o. 

            Usnesení č. 0068/2014 
4. Hromadná smlouva o udělení licence k veřejnému provozování hudebních děl – Slavnostní  
    zahájení adventu 2013 
                     Usnesení č. 0069/2014 
5. Pokračování splácení úvěru na nákup hmotného majetku – Pivovaru Strakonice 
                     Usnesení č. 0070/2014 
6. Majetkové záležitosti 
                       Usnesení č. 0071/2014 – 0087/2014 
7. Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 3/2014 o místním poplatku  za provoz  
   systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  
   odpadů  
                     Usnesení č. 0088/2014 
8. Vydání vyhlášky města Strakonice č. 2/2014, kterou se mění vyhláška  města Strakonice    
    č.9/2012 o místních poplatcích 
                     Usnesení č. 0089/2014 
9. Změna tarifních podmínek MHD Strakonice 
                     Usnesení č. 0090/2014 
10. Projekt „Zvýšení bezpečnosti křižovatky Ellerova – Na Ohradě, Strakonice“ schválení realizace a  
     zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
                     Usnesení č. 0091/2014 
11. Projekt „Rekonstrukce místní komunikace Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice“ – schválení   
      realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
                     Usnesení č. 0092/2014 
12. Rozpočtová opatření č. 156-157 
                     Usnesení č. 0093/2014 
13. Zastupování u subjektů s majetkovou účastí města  
                     Usnesení č. 0094/2014 
14. Projekt „Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice – VI. etapa“ schválení realizace a zajištění  
     finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
                     Usnesení č. 0095/2014 
15. Veřejné provozování hudebních děl – Česko zpívá koledy 
                     Usnesení č. 0096/2014 
16. Projekt „Přírodní zahrada MŠ Holečkova, Strakonice“– souhlas s přijetím dotace 
                     Usnesení č. 0097/2014 
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4. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička 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. 
 
1. Odvolání ředitele MěÚSS Strakonice 
Usnesení č. 0066/2014 (4/12) 
Rada města po projednání  
I. Odvolává 
Ing. Karla Sekničku z funkce ředitele Městského ústavu sociálních služeb Strakonice 
s účinností ke dni 3.12.2014. 
II. Ukládá 
Ing. Karlu Sekničkovi předat agendu související s výkonem funkce ředitele Městského ústavu 
sociálních služeb Strakonice zástupkyni pí Zdeňce Jirecové. 
III. Ukládá 
kanceláři tajemníka, oddělení personalistiky a mezd připravit podmínky výběrového řízení na 
pozici ředitele (ky) Městského ústavu sociálních služeb Strakonice a následně předložit Radě 
města Strakonice. 
 
1. Peněžní fond města Strakonice na úpravu zevnějšku – pro zastupitele města, pro 
matriká řky   
Usnesení č. 0067/2014 (4/1) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
zrušit s účinností ke dni 31.12.2014 trvalý peněžní fond města Strakonice – Fond na úpravu 
zevnějšku pro zastupitele města.   
II. Doporu čuje ZM  
zrušit s účinností ke dni 31.12.2014 trvalý peněžní fond města Strakonice – Fond na úpravu 
zevnějšku pro matrikářky. 
III. Rozhodla,  
že s účinností ode dne 1.1.2015 bude matrikářkám (matrikářům) vzhledem k jejich zvýšeným 
výdajům na ošacení spojeným s řádným reprezentováním úřadu při občanských obřadech 
poskytováno ošatné ve výši 500,- Kč na osobu a den konání občanských obřadů, to vše za 
předpokladu schválení položky „ošatné“ v rozpočtu města Strakonice na příslušný kalendářní 
rok.  
 
3. Ukončení dočasného přerušení průběžné práce STTV s.r.o. 
Usnesení č. 0068/2014 (4/17) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
o ukončení účinnosti usnesení RM č. 0023/2014 ze dne 19.11.2014 ve věci dočasného 
přerušení průběžné práce reportérů a dalších pracovníků STTV s.r.o. 
 
4. Hromadná smlouva o udělení licence k veřejnému provozování hudebních děl – 
Slavnostní zahájení adventu 2013 
Usnesení č. 0069/2014 (4/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením hromadné smlouvy o udělení licence k veřejnému provozování hudebních děl se 
společností Intergram – nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a 
zvukově obrazových záznamů, z.s., Klimentská  1207/10, 110 00 Praha 1, IČ: 00537772.  
Jedná se o udělení oprávnění k užití hudebních děl v rámci akce pořádané městem Strakonice: 
Slavnostní zahájení adventu dne 30. 11. 2014. 
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Autorská odměna činí celkem 218,- Kč (včetně DPH). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
4. Pokračování splácení úvěru na nákup hmotného majetku – Pivovaru Strakonice 
Usnesení č. 0070/2014 (4/4)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
pokračovat ve splácení účelového úvěru na nákup hmotného majetku – Pivovaru Strakonice 
v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši 825 000,- Kč až do doby konečného splacení. 
 
5. Majetkové záležitosti 
 
1) Ing. Xuan Ang Bui, 386 01 Strakonice – žádost o prodej částí pozemků p.č. 171/2 a 
p.č. 1324, vše v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 0071/2014 (3/6b)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 171/2 o výměře 19 m2 a části 
pozemku p.č. 1324 o výměře 3 m2 (dle zpracovaného GP č. 3465-52/2014), vše v k.ú. 
Strakonice, za cenu minimálně 500,- Kč/m2. 
 
2) Předání majetku do správy příspěvkové organizace ZŠ Povážská Strakonice,  se 
sídlem Nad Školou  560, Strakonice 
Usnesení č. 0072/2014 (3/6b) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasits předáním níže uvedeného majetku města Strakonice v celkové hodnotě 429.165,22 
Kč do správy příspěvkové organizace ZŠ Povážská Strakonice, se sídlem Nad Školou 560, 
Strakonice, jedná se o DHM v hodnotě 396.313,72 Kč a DDHM v hodnotě 32.851,50 Kč, 
jehož dodavatelem pro město Strakonice byla spol. PRIMA, a.s., se sídlem Raisova 1004, 
Strakonice: 
- houpačka – „ptačí hnízdo“ – poř. cena 42.059,60 Kč  
- nerezová terénní skluzavka – poř. cena 111.804,- Kč  
- přístřešek pro kola 254x430x225 cm se stojanem na kola – poř. cena 49.564,02 Kč  
- zahradní altán – vrchní stavba (bez základové desky) – poř. cena 85.196,10 Kč 
- sklad zahradního nářadí 240x400 cm – poř. cena 107.690,- Kč  
- lezecká herní sestava – poř. cena 32.851,50 Kč. 
 
1) Občanské sdružení PREVENT, se sídlem Heydukova 349, 386 01 Strakonice, IČ: 
69100641 - žádost o souhlas z titulu majitele nemovitosti čp. 193 na p.č. st. 228 v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 0073/2014 (4/6)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s umístěním cca 5-ti svítidel na zadní část budovy čp. 193 na pozemku p.č. st. 228, vše v k.ú. 
Strakonice, kde je Občanské sdružení PREVENT, se sídlem Heydukova 349, 386 01 
Strakonice, IČ: 69100641 nájemcem. Instalace a technické specifikace svítidel budou probíhat 
v součinnosti s energetikem majetkového odboru MěÚ Strakonice. 
V případě ukončení nájemní smlouvy č. 2012-376 mezi městem Strakonice a Občanským 
sdružením PREVENT, se sídlem Heydukova 349, 386 01 Strakonice, IČ: 69100641 zůstane 
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osvětlení umístěno na budově čp. 193 na pozemku p.č. st. 228, vše v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice.   
Tento souhlas nenahrazuje souhlas architekta města Strakonice.  
II. Souhlasí 
s finanční spoluúčastí města Strakonice, na instalaci cca 5 svítidel na zadní část budovy čp. 
193 na pozemku p.č. st. 228, vše v k.ú. Strakonice, která bude poskytnuta Občanskému 
sdružení PREVENT, se sídlem Heydukova 349, 386 01 Strakonice, IČ: 69100641 a to ve výši 
pořizovacích nákladů maximálně však do výše 7.000,- Kč.  
 
2) Pronájem prostorů v objektu bývalé ZŠ  Lidická 194 ve Strakonicích 
Usnesení č. 0074/2014 (4/6)  
Rada města po projednání  
I. Revokuje  
usnesení RM č. 4421/2014 ze dne 15.10.2014.  
II. Nesouhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude pronájem učebny o výměře 51,80 m2 

ve III. nadz. podlaží objektu bývalé ZŠ Lidická 194 ve Strakonicích  se žadatelem Tomáš 
Sedloň, trvale bytem Tábor. 
 
3) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Hajská, p.č. 24 – přípojka kNN“  
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. 0075/2014 (4/6)  
Rada města po projednání  
I. Revokuje 
Usnesení RM č. 4144/2014 ze dne 16.7.2014 
II. Souhlasí  
s provedením výměny stávající kabelové skříně na stávajícím sloupu na pozemku ve 
vlastnictví  města Strakonice p.č. KN 335/1 v k.ú. Hajská. 
III. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se smluvní strany 
zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro uložení energetického zařízení do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. KN 6/1, KN 314/6, KN 5/15, KN 335/1 a KN 314/7 vše 
v k.ú. Hajská v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Hajská, p.č. 24 – 
přípojka kNN“, dle sazebníku.  
Za podmínek:  

1. Přechod komunikace na pozemku p.č. 335/1 v k.ú. Hajská bude proveden podvrtem 
tak,  aby nedošlo k navýšení nivelety stávající komunikace v místě podvrtu.  

2. Při ukládání kabelu na pozemcích p.č. KN 6/1, 314/6 a 5/15 nebude zasahováno do 
stávajícího nového asfaltového povrchu komunikace. 

3. Při rýze v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o zakládání, 
údržbě a ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná plocha bude po 
skončení prací oseta travinou. 

IV. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „TM BTA Strakonice C sídl. 1. máje OK“  
Žadatel: O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4,  
V zastoupení: Libor Křepelka, Projektové služby, Mašovice 49,  
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391 55 Dolní Hořice  
Usnesení č. 0076/2014 (4/6)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se smluvní strany 
zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro uložení podzemního vedení veřejné 
komunikační sítě do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 787/2 v k.ú. Strakonice 
v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „TM BTA Strakonice C sídl. 1. máje 
OK“ , dle sazebníku.  
Za podmínek:  

1. Přechod chodníku s povrchem se zámkové dlažby bude proveden podvrtem tak, aby 
nedošlo k navýšení nivelety v místě podvrtu.  

2. Při rýze v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o zakládání, 
údržbě a ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná plocha bude po 
skončení prací oseta travinou. 

II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Dražejov – parc. č.st.305 – úprava NN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 149, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0077/2014 (4/6)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se smluvní strany 
zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro uložení energetického zařízení do pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. KN 1272/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Dražejov – parc. č. st.305 – úprava NN“, dle 
sazebníku.  
Za podmínek:  

1. Při rýze v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o zakládání, 
údržbě a ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná plocha bude po 
skončení prací oseta travinou. 

II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
 
6) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Stavební úpravy – rekonstrukce STL 
plynovodu a přípojek ul. Heydukova, Strakonice“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Radka Bambulová, projektová  a inženýrská činnost ve výstavbě, Žižkova 
66, 373 72 Lišov 
Usnesení č. 0078/2014 (4/6)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se smluvní strany 
zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro uložení energetického zařízení do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. KN 1309/9 a p.č. KN 1149/3 vše v k.ú. Strakonice 
v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Stavební úpravy – rekonstrukce STL 
plynovodů a přípojek ul. Heydukova, Strakonice“, dle sazebníku.  
Za podmínek:  
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1. Při podélném výkopu v krajnici asfaltové komunikace bude oprava asfaltového 
povrchu provedena v celé délce dotčení a to min. ½ šíře asfaltové komunikace. 
Stávající asfalt bude zaříznut řezačem spár a spára mezi stávajícím a novým 
asfaltem bude zalita asfaltovou emulzí.   

2. Při kolmém překopu chodníku  s povrchem z betonové dlažby (30x30cm a 
50x50cm) bude chodník opraven tak, že bude předlážděna dlažba, která byla 
odstraněna pro samotný výkop a z obou stran bude oprava zvětšena o šířku dlaždice 
přilehlé k dlaždicím, které byly v trase výkopu. Poškozené dlaždice budou  
vyměněny za nové. 

3. Zámková betonová dlažba před č.p. 497 (v místě napojení) bude předlážděna 
v celém rozsahu včetně dlažby pro označení místa pro přecházení. 

4. Při výkopu v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o 
zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná plocha 
bude po skončení prací oseta travinou. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
7) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Stavební úpravy – rekonstrukce NTL 
plynovodu a přípojek, Strakonice, ul. Školní , Bezděkovská“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Radka Bambulová, projektová  a inženýrská činnost ve výstavbě, Žižkova 
66, 373 72 Lišov 
Usnesení č. 0079/2014 (4/6)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se smluvní strany 
zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni  pro uložení energetického zařízení do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. KN 679/2, p.č. KN 726/20, p.č. KN 726/1, p.č. KN 697/8, 
p.č. KN 697/6, p.č. KN 682/2, p.č. KN 717, p.č. KN 718/1 a p.č. KN 679/26 vše v k.ú. Nové 
Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Stavební úpravy – 
rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek, Strakonice, ul. Školní , Bezděkovská“, dle 
sazebníku.  
Za podmínek:  

1. Překop v asfaltové komunikaci bude zaříznut řezačem spár. Oprava asfaltového krytu 
bude provedena opět z asfaltové směsi v šířce, ve které byl prováděn výkop a z obou 
stran bude oprava zvětšena o min. 50% šíře výkopu. Spáry mezi stávajícím asfaltovým 
krytem a novým asfaltovým krytem budou zality asfaltovou emulzí. 

2. Při podélném výkopu v chodníku s povrchem z betonové dlažby 30x30cm bude  
předláždění provedeno v celé šíři chodníku včetně dlažby pro označení místa pro 
přecházení. Předláždění bude provedeno v celé délce dotčení chodníku, oprava bude 
provedena včetně vyrovnání silničních obrub. Poškozené dlaždice budou  vyměněny 
za nové.   

3. Při podélném výkopu v chodníku s povrchem z kamenné mozaiky bude  předláždění 
provedeno v celé šíři chodníku včetně dlažby pro označení místa pro přecházení. 
Předláždění bude provedeno v celé délce dotčení chodníku, oprava bude provedena 
včetně vyrovnání silničních obrub.  

4. Při výkopu v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o zakládání, 
údržbě a ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná plocha bude po 
skončení prací oseta travinou. 

II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
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8) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Stavební úpravy – rekonstrukce NTL plynovodu a 
přípojek, Strakonice, ul. Družstevní a Stavbařů“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Radka Bambulová, projektová  a inženýrská činnost ve výstavbě, Žižkova 66, 373 
72 Lišov 
Usnesení č. 0080/2014 (4/6)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se smluvní strany 
zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni  pro uložení energetického zařízení do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. KN 726/1, p.č. KN 633/4, p.č. KN 628/4, p.č. KN 628/126, p.č. KN 
628/134, p.č. KN 628/124, a p.č. KN 633/24 vše v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti s projektovou 
přípravou a realizací stavby: „Stavební úpravy – rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek, Strakonice, 
ul. Družstevní a Stavbařů“, dle sazebníku.  
Za podmínek:  

1. Překop v asfaltové komunikaci bude zaříznut řezačem spár. Oprava asfaltového krytu bude 
provedena opět z asfaltové směsi v šířce, ve které byl prováděn výkop a z obou stran bude 
oprava zvětšena o min. 50% šíře výkopu. Spáry mezi stávajícím asfaltovým krytem a novým 
asfaltovým krytem budou zality asfaltovou emulzí. 

2. Při podélném výkopu v chodníku s povrchem z betonové  20x10cm zámkové dlažby bude  
předláždění provedeno v celé šíři chodníku včetně dlažby pro označení místa pro přecházení. 
Předláždění bude provedeno v celé délce dotčení chodníku, oprava bude provedena včetně 
vyrovnání silničních a chodníkových obrub. Poškozené dlaždice a obruby  budou  
vyměněny za nové.   

3. Při podélném výkopu v chodníku s povrchem z betonové dlažby 30x30cm bude  předláždění 
provedeno v celé šíři chodníku včetně dlažby pro označení místa pro přecházení. Předláždění 
bude provedeno v celé délce dotčení chodníku, oprava bude provedena včetně vyrovnání 
silničních obrub. Poškozené dlaždice budou  vyměněny za nové.   

4. Při výkopu v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o zakládání, údržbě a 
ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná plocha bude po skončení prací oseta 
travinou. 

5. Uložení NTL potrubí musí být v souladu s projektovou dokumentací akce: „Regenerace 
sídliště Stavbařů, Strakonice“. 

II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
 
9) Stavba: Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270 
Usnesení č. 0081/2014 (4/6)  
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí  
s rozhodováním sporu týkajícího se úhrady smluvní pokuty ze smlouvy o dílo č. 2013-372 uzavřené 
mezi městem Strakonice jako objednatelem a společností PROTOM Strakonice s.r.o., IČ 43841252, 
jako zhotovitelem, prostřednictvím Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře 
ČR a v souvislosti s tím s uzavřením dohody o rozhodčí doložce. Požadavek na úhradu smluvní 
pokuty za prodlení zhotovitele s dokončením díla vychází z čl. 10.2 smlouvy o dílo a byla vyčíslena za 
prodlení po dobu 70 dní ve výši 5.719.561,05 Kč.     
 
10) Vytápění objektu OD Maják 
Usnesení č. 0082/2014 (4/6)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dohody o mimosoudnímu řešení sporu vedeném u Okresního sudu 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 30.000,- 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 
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výměníkové stanice v domě čp. 142 pro vytápění OD Maják by byla ukončena dohodou stran 
k 31.12.2014.  
II. Souhlasí  
s uzavřením dohody o ukončení smlouvy uzavřené dne 6.2.2013 pod č. 2013-143 mezi městem 
Strakonice a společností Yvett s.r.o. týkající se poskytování služeb spojených s provozem a údržbou 
výměníkové stanice v domě čp. 142 pro vytápění OD Maják ke dni 31.12.2014 
 
1) Poptávkové řízení na odběr dřevní hmoty z lesů města Strakonice v období prosinec 2014 
Usnesení č. 0083/2014 (4/6a)  
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zaslat Poptávkové řízení na odběr dřevní hmoty z lesů města Strakonice v období prosinec 2014 za 
podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto zájemcům: 

1. CHANA – DW s.r.o., Lukáš Dlauhoweský, Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec 
korespondenční adresa: Víska 34, 387 19 Čestice 

2. Eva Jirsová, J. Malého 2274, 397 01 Písek 
3. Radek Kuberna, Pracejovice 47, 386 01 Strakonice 
4. WOTAN FOREST a.s., Ing. Milan Frnoch, Rudolfovská 202/88, 370 01 České 

Budějovice 
5. Sušická lesní a obchodní s.r.o., Ing. Jaromír Králík, V Rybníčkách 908, 342 01 Sušice 

II. Souhlasí 
s uveřejněním Poptávkového řízení na odběr dřevní hmoty z lesů města Strakonice na www stránkách 
města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky 
na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice.  
III. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení Poptávkového řízení na odběr dřevní hmoty 
z lesů města Strakonice ve složení:  

1. předseda Milan Jungvirt 
2. člen Ing. Anna Sekyrová 
3. člen Ing. Jana Narovcová 
4. člen Ing. Roman Nejdl 
5. člen Eliška Kučerová 

  
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník Ing. Ondřej Feit 
3. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
4. náhradník Ing. Jaroslav Brůžek 
5. náhradník Dana Jačková 

IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s Poptávkovým řízením 
k podání nabídky.  
 
2) Pan Daniel Šimon, Doubravice, Strakonice - žádost o pronájem pozemku 
Usnesení č. 0084/2014 (4/6a)  
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy s panem Danielem Šimonem, Doubravice 88, Strakonice, týkající se 
pronájmu  části pozemku p.č. st. 308 o výměře cca 6 m2, nacházející se v přední části tržnice u kostela 
Svaté Markéty, vzhledem k tomu, že umístění prodejního zboží v těchto místech brání 
plnohodnotnému zpřístupnění celého prostoru tržnice. 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o pronájem pozemku p.č.st. 308 v k.ú. Strakonice.  
 
4) Nabídka prodeje pozemků z vlastnictví MADETA a.s.  
Žadatel: MADETA a.s., IČ 63275635, sídlem Rudolfovská 246/83, 370 50 České Budějovice 
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Usnesení č. 0085/2014 (4/6a)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
revokovat usnesení zastupitelstva města č. 757/ZM/2014 ze dne 3.9.2014.  
II. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemků: 
parc.č. 1044 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 353 m2 
parc.č. 1043 ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 16032 m2  
parc.č. 1040/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 168 m2 
parc.č. 1040/3 vodní plocha o výměře 863 m2 
parc.č. 1040/1 ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 19113 m2 
parc.č. st. 1823 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře  53 m2  s budovou bez čp./če, se způsobem 
využití technická vyb. - objekt čerpací stanice 
od společností MADETA a.s., IČ 63275635, se sídlem Rudolfovská 246/83, 370 50 České 
Budějovice. 
 
5) Žádost o prodej části pozemku parc.č. 787/1 v kat. území  Strakonice  
Žadatel: Azur 1137 společenství vlastníků pro dům 1137, 
              IČ 28060768, se Strakonice I, Sídliště 1. máje 1137, PSČ 386 01 
Usnesení č. 0086/2014 (4/6a)  
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s  vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc.č. 787/1 o výměře cca 13 m2 
v kat. území Strakonice, na které je umístěno schodiště k hlavnímu vstupu do domu čp. 1137 
ve Strakonicích I. 
 
7) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 0087/2014 (4/6a)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice, jehož pořizovací cena je vyšší než 
20.000,- Kč:  
MěKS Strakonice: 
- PC COMFORT QUATRO – poř. cena 23 538,20 Kč, dat. poř. 24.8.2007.  

Městský úřad Strakonice: 
- kopírovací stroj Minolta BH C250 - poř. cena 155 771,- Kč, dat. poř. 22.9.2006. 
 
7. Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 3/2014 o místním poplatku  za provoz  
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů  
Usnesení č. 0088/2014 (4/8) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
snížit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů  ve výši 530,- Kč/osobu a rok, tj. ve výši roku 2014.  
II. Doporu čuje ZM 
vydat Obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 3/2014 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  
 
8. Vydání vyhlášky města Strakonice č. 2/2014, kterou se mění vyhláška  města Strakonice 
č.9/2012 o místních poplatcích 
Usnesení č. 0089/2014 (4/9) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 2/2014 kterou se mění vyhláška města Strakonice  
č.9/2012 o místních poplatcích vydat. 
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9. Změna tarifních podmínek MHD Strakonice 
Usnesení č. 0090/2014 (4/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se změnou tarifních podmínek MHD Strakonice v souladu s předloženým návrhem: 
 
Tarifní podmínky MHD Strakonice 
účinné od 1.1.2015 
 
Bezplatně se přepravují:  
děti do 6 let 
dětský kočárek s dítětem 
držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu 
držitelé průkazů Konfederace politických vězňů České republiky, Sdružení bývalých 
politických vězňů České republiky a Ústřední rady Svazu PTP a VTNP 
držitel průkazu ZTP a ZTP/P, včetně invalidního vozíku 
průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodicí pes 
 
Jednotlivá jízdenka: 
 I. pásmo II. pásmo 
dospělá osoba od 15 do 65 let 8,- Kč 10,- Kč 
děti od 6 do 15 let  4,- Kč 5,- Kč 
 
dospělá osoba nad 65 let (na základě jízdenky nad 65 let věku, vystavené dopravcem)
 zdarma 5,- Kč 
  
dospělá osoba nad 65 let 4,- Kč 5,- Kč 
 
zavazadla o rozměrech větších než 20 x 30 x 50 cm, 
dětský kočárek bez dítěte, souprava lyží s holemi, 
pes, není-li přepravován ve schránce 5,- Kč   5,- Kč 
 
Časová jízdenka: 
měsíční síťová jízdenka občanská 200,- Kč 280,- Kč 
čtvrtletní síťová jízdenka občanská 500,- Kč 680,- Kč 
měsíční jízdenka žákovská 100,- Kč 140,- Kč 
 
Časové jízdenky jsou platné pro všechny linky MHD ve Strakonicích. 
Při zakoupení jednotlivé jízdenky ve vozidle se jízdné navyšuje o 2,- Kč. 
 
Zastávky náležící do II. pásma (Katovice): 
MHD č. 3: Katovice ZŠ, Katovice Nádražní ul. I., Katovice Nádražní ul. II. 
Ostatní neuvedené zastávky náleží do I. pásma. 
 
Při jízdách mezi zastávkami téhož pásma platí pro jednotlivé i časové jízdné pro I. pásmo. 
 
Při jízdách ze zastávek ležících v I. pásmu do zastávek ležících v II. pásmu a obráceně platí 
zvýšené jízdné pro II. pásma, bez ohledu na ujetou vzdálenost. 
 
Jízdenky pro jednotlivou jízdu neplatí při přestupu na jiný spoj. 
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II. Doporu čuje ZM 
zastupitelstvu města schválit změnu tarifních podmínek MHD Strakonice s účinností od 
1.1.2015. 
 
10. Projekt „Zvýšení bezpečnosti křižovatky Ellerova – Na Ohradě, Strakonice“ schválení 
realizace a zajištění    finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice      
Usnesení č. 0091/2014 (4/11) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s podáním žádosti o podporu projektu „Zvýšení bezpečnosti křižovatky Ellerova – Na Ohradě, 
Strakonice“ do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 1 – Dostupnost 
center, Oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací (35. výzva) 
 
11. Projekt „Rekonstrukce místní komunikace Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice“ – schválení   
realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
Usnesení č. 0092/2014 (4/15) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s realizací projektu „Rekonstrukce místní komunikace Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice“ 
a s podáním žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 
Prioritní osa 1 – Dostupnost center, Oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací (35. výzva) 
II. Doporu čuje ZM 
schválit realizaci projektu „Rekonstrukce místní komunikace Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice“ a 
podání žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 
Prioritní osa 1 – Dostupnost center, Oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací (celkové 
výdaje projektu 28 921 444 Kč, z toho celkové způsobilé výdaje projektu 28 687 828 Kč) 
III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Rekonstrukce místní komunikace Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice“ 
z rozpočtu města Strakonice ve výši ve výši 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 
1 434 392 Kč, a dále vyčlenění finančních prostředků ve výši minimálně 233 616 Kč na financování 
nezpůsobilých výdajů projektu    
IV. Doporučuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Rekonstrukce místní komunikace Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice“ 
z rozpočtu města Strakonice ve výši  95 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 
27 253 436 Kč. 
 
12. Rozpočtová opatření č. 156-157 
Usnesení č. 0093/2014 (4/13) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit 
RO č. 156  ve výši  871 577,- Kč 
Snížení dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností 
vykonávaných v oblasti sociálně-právní agendy dětí v roce 2014 dle Rozhodnutí MPSV č.j. 
2014/39852-911. V rozpočtu na rok 2014 je schválena částka 4 300 000,- Kč. Ke snížení dochází 
z důvodu změny podmínek pro použití dotace. Rozpočtové opatření bude kryto zvýšenými daňovými 
příjmy z přerozdělené DPH. 
(v tis. Kč) 

text kryto upravený 
rozpočet změna 

rozp. 
po 

změně 

skutečnost 
k 26.11. 

předpoklad 
čerpání 

SPOD – dotace SR  4 300,0 -871,6 3 428,4 3 030,0 3 030,0 
    daň FO ze závislé činnosti 4 000,0 871,6 4 871,6 5 247,0 5 500,0 
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rozpočtová skladba   org paragraf položka částka  
příjmy       4116 -871,6  
příjmy   1679   1211 871,6  
RO č. 157 ve výši  416 000,- Kč 
Vratka nedočerpaných prostředků roku 2014 na zajištění agendy sociálně-právní ochrany dětí. Na 
čerpání dotace je vydán Metodický pokyn, který značně omezuje použití finančních prostředků na 
zajištění SPOD.  Dle pokynu MPSV byl zhodnocen dosavadní vývoj výdajů a proveden kvalifikovaný 
odhad čerpání dotace v roce 2014. Snížení bude kryto snížením finančních prostředků na zajištění 
provozu úřadu. 
(v tis. Kč) 

text kryto upravený 
rozpo čet změna 

rozp. 
po 

změně 

skute čnost 
k 26.11. 

předpoklad 
čerpání 

SPOD - dotace SR   3 428,4 -416,0 3 012,4 3 012,4 3 012,4 
    správa úřadu - sníž.výdajů 6 196,0 -416,0 5 780,0 5 280,0 5 780,0 
          
rozpo čtová skladba    org paragraf  položka částka  
příjmy       4116 -416,0  
výdaje   100 xxxx 5xxx -416,0  
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č.156 – 157  předložit na nejbližší zasedání ZM. 
 
13. Zastupování u subjektů s majetkovou účastí města  
Usnesení č. 0094/2014 (4/14) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
delegovat zástupce města Strakonice na valné hromady právních subjektů, v nichž má město 
majetkovou účast, takto: 
                                   náhradník 
Recyklace odpadů a skládky a.s. starosta     místostarosta 
ODPADY PÍSEK s.r.o.    starosta     místostarosta 
Jihočeský vodárenský svaz   starosta     místostarosta 
E.ON - JČP a.s.    starosta     místostarosta 
E.ON - JČE a.s.    starosta     místostarosta 
II. Navrhuje ZM 
delegovat zástupce města Strakonice do právních subjektů, v nichž má město majetkovou účast, a to: 
Recyklace odpadů a skládky a.s. 
představenstvo    Ing. Karel Vlasák   
dozorčí rada    pí Helena Brejchová 
Zástupci dle bodu I. a II. jsou delegování a navržení na celou dobu volebního období 2014 – 2018, 
nerozhodne-li zastupitelstvo města jinak.         
 
14. Projekt „Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice – VI. etapa“ schválení realizace a zajištění 
finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
Usnesení č. 0095/2014 (4/16) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s realizaci projektu „Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice – VI. Etapa“ a podáním žádosti 
o podporu projektu do programu Podpora bydlení Ministerstva pro místní rozvoj, podprogramu 
Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015 (celkové výdaje projektu 4 147 663 Kč). 
 
15. Veřejné provozování hudebních děl – Česko zpívá koledy 
Usnesení č. 0096/2014 (4/19) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností 
Intergram – nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově 
obrazových záznamů, o. s. Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci akce: Česko zpívá 
koledy, která se uskuteční 10. prosince 2014. Autorská odměna činí 272 Kč s DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 

16. Projekt „Přírodní zahrada MŠ Holečkova, Strakonice“– souhlas s přijetím dotace 
Usnesení č. 0097/2014 (4/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s přijetím dotace na projekt „Přírodní zahrada MŠ Holečkova, Strakonice“ z Operačního programu 
Životní prostředí. Dotace je poskytována na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 
14. 11. 2014 v maximální výši 1 399 136,40 Kč.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička       pí Helena Brejchová 
            starosta                          místostarostka   


