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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  5. jednání Rady města Strakonice 

konaného 10. prosince 2014 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM 
Mgr. Hrdlička – starosta  
p. Jungvirt – místostarosta 
pí Brejchová - místostarostka  
RM: Ing. Oberfalcer, p. Chvosta, Ing. Moučka 
Ing. Jan Tůma – tajemník MěÚ 

Omluveni:  p. Štrébl – člen RM 
 
Program:  
                      
1. Rozpočtový výhled města Strakonice na rok 2016 – 2021      

            Usnesení č. 0098/2014 
2. Uzavření mandátní smlouvy  s AK LEGIS – Mgr. Miloslav Tuháček     

            Usnesení č. 0099/2014 
3. STARZ - Navýšení limitu pro ostatní osobní náklady pro rok 2014         
                    Usnesení č. 0100/2014 
4. Pověření starosty města svoláním VH Teplárny Strakonice a.s. 
                    Usnesení č. 0101/2014 
5. Program prevence kriminality města Strakonice 2015 – projekt „Strakonice – asistent prevence   
    kriminality“           
                    Usnesení č. 0102/2014 
6. Projekt „Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice – VI. etapa“schválení realizace a zajištění   
    finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice  
            Usnesení č. 0103/2014 
7. Projekt „Konsolidace IT města Strakonice“ - potvrzení zájmu o dotaci     
                    Usnesení č. 0104/2014 
8. Projekt „Zvýšení bezpečnosti křižovatky Ellerova – Na Ohradě, Strakonice“schválení realizace a  
   zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
            Usnesení č. 0105/2014  
9. Odvolání člena komise pro kulturu a jmenování nových členů komisí 

            Usnesení č. 0106/2014  
10. Majetkové záležitosti          

   Usnesení č. 0107/2014 – 0138/2014 
11. Rozpočtová  opatření  č. 155 a 158 -164        

            Usnesení č. 0139/2014 
12. MěÚSS - Pověření k uzavírání smluvních vztahů AD       
                    Usnesení č. 0140/2014 
13. VŘ na pozici ředitele MěÚSS Strakonice 
                    Usnesení č. 0141/2014 
14. Delegování zástupce města členem Kolegia cestovního ruchu Jihočeského kraje    

            Usnesení č. 0142/2014 
15. Poskytnutí finančního příspěvku na kulturu          

            Usnesení č. 0143/2014 
16. TS- bytové záležitosti        

            Usnesení č. 0144/2014 
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17. Blahopřání jubilantům            
            Usnesení č. 0145/2014 

18. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006      
            Usnesení č. 0146/2014 

19. Záštita starosty města Strakonice         
            Usnesení č. 0147/2014 

20. MěKS: 1. Změna Usnesení č. 4135/2010 (134/6) z 10. 3. 2010 
     2. Vymezení hlavní a vedlejší činnosti MěKS Strakonice 

                  3. Žádost o projednání platového výměru ředitele MěKS Strakonice  
     4. Informace RM o úpravě ceníku služeb poskytovaných MěKS Strakonice nájemcům 
                         Usnesení č. 0148/2014  

21. Odkup obchodního podílu společnosti ROS a.s. ve společnosti Odpady Písek s.r.o.   
            Usnesení č. 0149/2014  

22.  Záštita starosty města – fa Energy Centre České Budějovice 
            Usnesení č. 0150/2014 

23. Pojištění majetku města včetně odpovědnosti 
            Usnesení č. 0151/2014 

 
 
 
5. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička v 15:40 hodin v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. Rozpočtový výhled města Strakonice na rok 2016 – 2021      
Usnesení č. 0098/2014 (4/2) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje   
rozpočtový výhled města Strakonice na rok 2016 – 2021. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit finanční výbor, aby se seznámil: 

a) s rozpočtovým výhledem města Strakonice na rok 2016 – 2021 
b) s výsledky dílčího přezkoumání hospodaření města a se závěrečnou zprávou hospodaření 

města za rok 2012, provedené KÚ Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. 
 
2. Uzavření mandátní smlouvy  s AK LEGIS – Mgr. Miloslav Tuháček    
Usnesení č. 0099/2014 (4/18) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením mandátní smlouvy s AK LEGIS - Mgr. Miloslav Tuháček, Bezděkovská 288, Strakonice, 
IČO: 662 462 11, DIČ: CZ 6804080613, CAK 08 665, jejímž předmětem bude zajištění právních 
činností, týkajících se provedení změn ve společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., 
spočívajících zejména v přípravě usnesení RM v postavení jediného akcionáře, odvolání a volbě 
orgánů společnosti, změně a tvorbě organizačního řádu, odměňování, rozsahu práv a povinností 
vybraných zaměstnanců a funkcionářů, zápisu do obchodního rejstříku apod.  
Smlouva bude uzavřena na dobu do 28.2.2015. 
Odměna za plnění dle této smlouvy činí 500,-Kč/hod. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem smlouvy. 
 
3. STARZ - Navýšení limitu pro ostatní osobní náklady pro rok 2014         
Usnesení č. 0100/2014 (5/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s povolením navýšit limit pro ostatní osobní náklady (OON) pro rok 2014 na částku 615.000,--Kč.  
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4. Pověření starosty města svoláním VH Teplárny Strakonice a.s. 
Usnesení č. 0101/2014 (5/2) 
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
starostu města jednáním s cílem svolání VH Teplárny Strakonice a.s. v nejbližším možném termínu. 
 
5. Program prevence kriminality města Strakonice 2015 – projekt „Strakonice – asistent 
prevence  kriminality“        
Usnesení č. 0102/2014 (5/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci na projekt „Strakonice – asistent prevence kriminality“ do Programu 
prevence kriminality 2015 z rozpočtu Ministerstva vnitra. 
II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného programu, s vyčleněním finančních prostředků v potřebné 
výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2015 na spolufinancování realizace projektu „Strakonice – 
asistent prevence kriminality“.  
 
6. Projekt „Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice – VI. etapa“schválení realizace a zajištění 
finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice  
Usnesení č. 0103/2014 (5/16) 
Rada města po projednání  
I. Revokuje   
usnesení RM č. 0095/2014 ze dne 3.12.2014.  
II. Doporu čuje ZM 
schválit realizaci projektu „Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice – VI. Etapa“ a podání 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). 
III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z programu Podpora bydlení Ministerstva pro místní rozvoj, 
podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015 kofinancování projektu ve výši 
minimálně 30 % celkových výdajů projektu, tj. 1 244 299 Kč. 
 
7. Projekt „Konsolidace IT města Strakonice“ - potvrzení zájmu o dotaci     
Usnesení č. 0104/2014 (5/18) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla  
o odstoupení od realizace projektu „Konsolidace IT města Strakonice“ spolufinancovaného 
z Integrovaného operačního programu, oblast intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, 
22. výzva. 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit oznámení o změně projektu s žádostí o odstoupení od projektu „Konsolidace 
IT města Strakonice“ na Centrum pro regionální rozvoj ČR. 
 
8. Projekt „Zvýšení bezpečnosti křižovatky Ellerova – Na Ohradě, Strakonice“ 
schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
Usnesení č. 0105/2014 (5/20) 
Rada města po projednání  
I. Trvá   
na  usnesení RM č. 0091/2014 ze dne 3.12.2014.  
 
9. Odvolání člena komise pro kulturu a jmenování nových členů komisí 
Usnesení č. 0106/2014 (5/3) 
Rada města po projednání  
I. Odvolává  
člena komise pro kulturu Ing. Josefa Moučku na vlastní žádost. 



 4 

II. Jmenuje 
a) p. Františka Christelbauera členem komise pro kulturu 
b) Mgr. Marcelu Křiváčkovou členkou komise dopravy 
c) Mgr. Martina Karase členem komise pro sociální věci a zdravotnictví  

 
10. Majetkové záležitosti          
 
1) Irena Balogová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0107/2014 (5/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky 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. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 20.12.2014. V případě, že slečna Irena 
Balogová, Zvolenská 805, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 20.12.2014, nebude jí 
nájemní smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
2) Karel a Brigita Irdzovi, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0108/2014 (5/3) 
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, Strakonice, s manželi Karlem a Brigitou Irdzovými, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 20.12.2014. V případě, že manželé Karel a 
Brigita Irdzovi, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 20.12.2014, nebude jim nájemní 
smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
3) Jana Všiváková, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0109/2014 (5/3) 
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. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc prosinec a uhrazením splátky dluhu za měsíc prosinec, dle podmínek 
dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.12.2014. V případě, že paní Jana Všiváková, Strakonice, 
neuhradí nájemné a splátky dluhu za měsíc prosinec do 20.12.2014, nebude jí nájemní smlouva 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
4) Denisa Žigová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0110/2014 (5/3) 
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. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc prosinec a uhrazením splátky dluhu za měsíc prosinec, dle podmínek 
dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.12.2014. V případě, že slečna Denisa Žigová, Strakonice 
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neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc prosinec do 20.12.2014, nebude jí nájemní smlouva 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
5) Žaneta Grundzová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0111/2014 (5/3) 
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. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc prosinec do 20.12.2014. V případě, že paní Žaneta Grundzová, Strakonice 
neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 20.12.2014, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
6) Alžběta Lacková, Bažantnice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0112/2014 (5/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
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. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 20.12.2014. V případě, že paní Alžběta Lacková, 
Bažantnice, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 20.12.2014, nebude jí nájemní 
smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
7) Vladimíra Božovská, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0113/2014 (5/3) 
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. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec a uhrazením splátky dluhu za měsíc prosinec, dle 
podmínek dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.12.2014. V případě, že paní Vladimíra 
Božovská, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc prosinec do 20.12.2014, nebude jí 
nájemní smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
8) Zdeněk a Jolana Kunovi, Bažantnice, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0114/2014 (5/3) 
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. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec a uhrazením splátky 
dluhu za měsíc prosinec, dle podmínek dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.12.2014. 
V případě, že manželé Jolana a Zdeněk Kunovi, Bažantnice, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku 
dluhu za měsíc prosinec do 20.12.2014, nebude jim nájemní smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
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9) Patricie Bledá, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 0115/2014 (5/3) 
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 a dále předmětem dodatku 
bude ustanovení, že uhrazení splátky dluhu ve výši 1.000,- Kč za měsíc prosinec za pana Romana 
Pačaje, bude posunuto o jeden měsíc. Souhlas s uzavřením dodatku je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc prosinec do 20.12.2014. V případě, že Patricie Bledá, Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc prosinec do 20.12.2014, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
10) František Burian, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0116/2014 (5/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky 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. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 20.12.2014. V případě, že pan František Burian, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 20.12.2014, nebude mu nájemní smlouva 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
11) Nikola Pačajová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0117/2014 (5/3) 
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 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. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec a uhrazením splátky dluhu za měsíc prosinec, dle 
podmínek dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.12.2014. V případě, že slečna Nikola Pačajová, 
Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc prosinec do 20.12.2014, nebude jí nájemní 
smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
12) Helena Irdzová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0118/2014 (5/3) 
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. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc prosinec a uhrazením splátky dluhu za měsíc prosinec, dle podmínek 
dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.12.2014. V případě, že slečna Helena Irdzová, Strakonice, 
neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc prosinec do 20.12.2014, nebude jí nájemní smlouva 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
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13) Miroslav Sivák, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 0119/2014 (5/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012 o velikosti 2+1 a 
výměře 65,37 m2 v domě č.p. 47, Velké náměstí, Strakonice, s panem Miroslavem Sivákem, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 20.12.2014. V případě, že pan Miroslav Sivák, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 20.12.2014, nebude mu nájemní smlouva 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
14) Josef Janeček, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0120/2014 (5/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 018 o velikosti 3+1 a 
výměře 78,70 m2 v domě č.p. 1237 ul. Mládežnická pro pana Josefa Janečka, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
dlužného nájemného za měsíce říjen a listopad a nájemného za měsíce prosinec do 20.12.2014. 
V případě, že pan Josef Janeček, Strakonice, neuhradí dlužné nájemné za měsíce říjen, listopad a 
nájemné za měsíc prosinec do 20.12.2014, nebude mu nájemní smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
15) Josef Lacko, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0121/2014 (5/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č.  A02 o velikosti 1+1 a 
výměře 37,10 m2 v domě č.p. 613 ul. Budovatelská pro pana Josefa Lacka, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc prosinec do 20.12.2014. V případě, že Josef Lacko, Strakonice, neuhradí nájemné 
za měsíc prosinec do 20.12.2014, nebude mu nájemní smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
16) Věra Landsingerová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 0122/2014 (5/3) 
Rada města po projednání  
I.Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  05 o velikosti 2+kk a výměře 
68,10 m2 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová, Strakonice, pro paní Věru Landsingerovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 20.12.2014. V případě, že Věra Landisngerová, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 20.12.2014, nebude jí nájemní smlouva 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
17) Mária Kudrá čová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 0123/2014 (5/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A28 o velikosti 1+0 a 
výměře 41,99 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, pro paní Máriu Kudráčovou,  Strakonice, 
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přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o dalších ½ roku. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 31.12.2014. V případě, že paní Mária Kudráčová, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 31.12.2014, nebude jí nájemní smlouva 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
18) Olga Malíková (Horváthová), Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 0124/2014 (5/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A44 o velikosti 1+1 a 
výměře 43,89 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, pro paní Olgu Malíkovou (Horváthovou), 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o dalších ½ roku. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 31.12.2014. V případě, že paní Olga Malíková 
(Horváthová), Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 31.12.2014, nebude jí nájemní 
smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
19) Martina Kopecká, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0125/2014 (5/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007 o velikosti 2+1 a 
výměře 69,30 m2 v domě č.p. 47 Velké náměstí, Strakonice, pro paní Martinu Kopeckou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30.6.2015. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 31.12.2014. V případě, že paní Martina Kopecká,  
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 31.12.2014, nebude jí nájemní smlouva 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
20) Dagmar Říhová, Strakonice – Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0126/2014 (5/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B41 o velikosti 2+1 a 
výměře 85,14 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, s paní Dagmar Říhovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
dlužného nájemného za měsíc listopad a nájemného za měsíc prosinec do 31.12.2014. V případě, že 
paní Dagmar Říhová, Strakonice neuhradí dlužné nájemné za měsíc listopad a nájemné za měsíc 
prosinec do 31.12.2014, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
21) Beáta Grundzová, Bažantnice – Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0127/2014 (5/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
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, Strakonice, s paní Beátou Grundzovou, Bažantnice, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další ½ rok. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 31.12.2014. V případě, že paní Beáta 
Grundzová, Bažantnice, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 31.12.2014, nebude jí 
nájemní smlouva prodloužena.  
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II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
22) František Rybenský, Strakonice I – žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0128/2014 (5/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 2014-267, k bytové jednotce č. 013 v Domě 
s pečovatelskou službou č.p. 1281 ul. Jezerní, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 39,52 m2 s panem 
Františkem Rybenským, Praha - Řevnice, a to ke dni 14.12.2014. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
23) Uzavření dodatků k nájemním smlouvám  
Usnesení č. 0129/2014 (5/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám, jejichž předmětem je pronájem nebytových prostorů 
v objektech č.p. 193 a 194 – objekt  bývalé ZŠ Lidická ve Strakonicích na poz. p.č. st. 227 a p.č.st. 228  
v k.ú. Strakonice, s níže uvedenými nájemci, předmětem dodatků budou následující změny: 
- změna správce objektu – dosavadní správce STARZ Strakonice, nový správce objektu od  1.1.2015  
TS Strakonice s.r.o. (na zákl. usn. RM č. 4318/2014 ze dne 17.9.2014  a 4492/2014 ze dne 
29.10.2014) 
- změna způsobu vyúčtování – elektrická energie, vytápění – dle hodnot naměřených na měřidlech, 
voda – dle počtu osob 
- změna účtu pro úhradu nákladů na služby, příp. úpravy výměr vytápěných ploch u některých 
nájemců  
- změna výše záloh na služby spojené s nájmem s ohledem na zvýšení nákladů na služby v uvedeném 
objektu  
- PREVENT Strakonice – změna v popisu předmětu nájmu v NS – ve smlouvě uvedeno čp. 194 v ul. 
Lidická ve Strakonicích, na p.č. st. 227 v k.ú. Strakonice, správné číslo popisné, v němž se nachází 
předmět nájmu (dílny za tělocvičnou) je čp. 193 v ul. Lidická ve Strakonicích, na p.č. st. 228 v k.ú. 
Strakonice.  
Dodatky budou uzavřeny s níže uvedenými nájemci: 
- Občanské sdružení „Přátelé mateřského  centra Beruška Strakonice“, se sídlem Lidická 194, 
Strakonice  
- Apoštolská církev, sbor bez hranic Praha, se sídlem  Korunní 926/30, Praha 
- Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., okresní organizace Strakonice, se 
sídlem Stavbařů 216, Strakonice 
- Štěpánka a Martin Halamovi, bytem Spojařů 1251, Strakonice, adresa pro doručování Vodárenská 
32, Strakonice 
- CTS Sluníčko Strakonice, o.s. , se sídlem Tržní 815, Strakonice 
- DDM Strakonice, se sídlem Na Ohradě 417, Strakonice  
- PREVENT  Strakonice, občanské sdružení, se sídlem Heydukova 349, Strakonice 
- OtavaNet s.r.o., se sídlem Katovická 175, Strakonice. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných dodatků. 
 
24) Žádost pana Karla Krejčíka, Strakonice 
Usnesení č. 0130/2014 (5/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě  č. 2011-88 ze dne 25.5.2011 uzavřené mezi městem 
Strakonice a panem Karlem Krejčíkem, Strakonice, jehož předmětem bude snížení nájemného za 
užívání  budovy č.p. 141 umístěné na pozemku parc. č.st. 168/1 na  Velkém náměstí ve Strakonicích a 
pozemku parc. č. st. 168/1 a  parc. č.st. 168/3, to vše v k.ú. Strakonice, nájemci panu Karlu Krejčíkovi  
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na dobu 1 roku (1.1.2015 – 31.12.2015) na částku 420.000,- Kč + DPH, tj. celkem 508.200,- Kč vč. 
DPH.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
26) Výpůjčka nebytových prostorů Na Ostrově 1415 ve Strakonicích 
Usnesení č. 0131/2014 (5/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových  prostorů o celkové výměře 258 m2 v přízemí objektu Na 
Ostrově 1415, Strakonice mezi městem Strakonice a panem Bedřichem Tomáškem – TISK, se sídlem 
Na Ostrově 1415, Strakonice, s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu od  1.1.2015 do 30.6.2015, 
vypůjčitel bude prostory využívat pro uskladnění strojů a zařízení tiskárny, za účelem postupného 
prodeje strojů a zařízení a zajištění postupného vyklizení vypůjčených prostorů, přičemž vypůjčitel se 
zavazuje zajistit temperování těchto prostorů. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
27) Žádost Oblastní charity Strakonice 
Usnesení č. 0132/2014 (5/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
- s umístěním stříšky nad vstupní dveře do objektu směrem ke kancelářím Oblastní charity Strakonice, 
stříška o rozměrech cca 180 cm x 90 cm, stříška bude vyrobena z materiálu polykarbonát + kovové 
uchycení.  
- s umístěním nástěnné informační tabule o rozměru  100 cm x 60 cm vedle vstupních dveří do objektu 
směrem ke kancelářím OCH Strakonice, dle návrhu, který je zobrazen v příloze tohoto materiálu.  
Stříška i informační tabule budou pořízeny na náklady nájemce. Tento souhlas nenahrazuje souhlas 
stavebního úřadu MÚ Strakonice.  
 
1) Žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy, změna 
územního rozhodnutí a změna stavby před jejím dokončením pro stavbu „Novostavba 
stomatologické a ortodontické ordinace s bytovou jednotkou, včetně napojení na technickou 
infrastrukturu“ 
Žadatel: Stomatologická ordinace MUDr. Milada Hálková s.r.o., se sídlem Václavská 282, 386 
01 Strakonice, IČ: 28135521 
V zastoupení: Projekční kancelář, Ing. Milada Skládalová Hálková, se sídlem Na Muškách 602, 
386 01 Strakonice, IČ: 76509443 
Usnesení č. 0133/2014 (5/3a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o změně územního rozhodnutí a změně stavby před jejím 
dokončením, mezi městem Strakonice a Stomatologickou ordinací MUDr. Milada Hálková s.r.o., se 
sídlem Václavská ul. 282, 386 01 Strakonice, IČ: 28135521, jejímž předmětem je změna územního 
rozhodnutí a změna stavebního povolení pro stavbu „Novostavba stomatologické a ortodontické 
ordinace s bytovou jednotkou, včetně napojení na technickou infrastrukturu“ na pozemcích p.č. 
320/409 a p.č. 320/415, vše v k.ú. Přední Ptákovice, obec Strakonice  
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou o změně 
územního rozhodnutí a změně stavby před jejím dokončením.  
 
2) „Stavební úpravy administrativní budovy Mírová č.p. 173 ve Strakonicích na bytový dům, její 
přístavba a nástavba“ - žádost o uzavření smlouvy o právu 
Žadatel: SALVETE s.r.o., Písecká 506, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0134/2014 (5/3a) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
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v souvislosti s realizací akce „Stavební úpravy administrativní budovy Mírová č.p. 173 ve 
Strakonicích na bytový dům, její přístavba a nástavba“ s uzavřením Smlouvy o právu mezi městem 
Strakonice a společností SALVETE s.r.o., Písecká 506, 386 01 Strakonice, IČ: 45023786, jejímž 
předmětem bude souhlas s provedením přeložky kanalizace a veřejného osvětlení do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. 395/4 a 395/42 k.ú. Strakonice a s tím spojeným předlážděním 
chodníku a opravou asfaltového krytu komunikace a dále i s vybudováním dvou sjezdů na místní 
komunikaci. Jeden sjezd do ulice Mírová z podzemních garáží a druhý na místní komunikaci za 
domem č.p. 173 z parkoviště na střeše garáží. 
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem předmětné Smlouvy o právu. 
 
3) Žádost Sboru dobrovolných hasičů Starý Dražejov   
Usnesení č. 0135/2014 (5/3a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s umístěním sídla Sboru dobrovolných hasičů Starý Dražejov, IČ 67151647, na adrese objektu č.p. 38 
na pozemku p.č.st. 43, kat. území Dražejov u Strakonic, jedná se o objekt Požární zbrojnice v místní 
části Dražejov.   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného souhlasu. 
 
4) Žádost o souhlas s provedením úprav  
Usnesení č. 0136/2014 (5/3a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s provedením oprav prostoru šatny a sprch v objektu Sportovní haly, Máchova 1113, Strakonice, které 
slouží jako zázemí pro extraligový tým žen Basketbalového klubu Strakonice, jedná se především o 
opravu dlažeb, obkladů, sanitárního zařízení a odstranění vlhkosti a plísně zdiva za následujících 
podmínek: 

- opravy budou provedeny na náklady Basketbalového klubu Strakonice 
- provedením oprav nevznikne žádný nárok na změnu užívání a nedotkne se práv a povinností 

platné nájemní smlouvy 
- nebude narušen provoz haly 
- bude provedeno předání a převzetí staveniště 
- Basketbalový klub nebude mít žádné finanční závazky po splatnosti vůči STARZu 

Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu MÚ  a architekta města Strakonice.   

 
1) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo v souvislosti se stavbou „Revitalizace veřejného prostranství – 
parkoviště Podskalská, Strakonice“ 
Usnesení č. 0137/2014 (4/6a) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 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 navýšení ceny díla o 226.139,80 Kč bez DPH. Cena díla tedy činí 2.349.372,83 Kč bez DPH, tj. 
2.842.741,12 Kč vč. DPH. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 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 navýšení ceny díla o 199.241,04 Kč bez DPH. Cena díla tedy činí 2.322.474,07 Kč bez DPH, tj. 
2.810.193,62 Kč vč. DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku.  
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2) ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace 
Usnesení č. 0138/2014 (4/6a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
v souvislosti s realizací stavby: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ s návrhem dodatku 
č.8. Předmětem dodatku je zejména smluvní ujednání podmínky pro uvolnění zádržného (Článek IV., 
bod IV.2 Obchodních podmínek), podmínky předání díla (Článek IX. Obchodních podmínek), režim 
záruky (Článek XI. Obchodních podmínek) dle přílohy. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku č.8 ke smlouvě o dílo.   
 
11. Rozpočtová  opatření  č. 155 a 158 -164        
Usnesení č. 0139/2014 (5/5, 5/14) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit 
RO  č. 155  ve výši  280 000,-  Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z položky rekonstrukce a opravy 
komunikací na akci „Revitalizace veřejného prostranství - parkoviště Podskalská, Strakonice“. Jde o 
provedení víceprací (demolice a vybudování nové opěrné zdi před domem čp. 47 a změna 
vodorovného dopravního značení) dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, projednávaného v  RM dne 10. 
12. 2014. 
(v tis. Kč) 

text kryto upravený 
rozpo čet změna rozp. po 

změně 
skute čnost 

k 8.12. 
předpoklad 
čerpání 

Revital-parkoviště Podskalská   2 750,0 280,0 3 030,0 272,5 3 030,0 
    maj-komunikace 2 335,0 -280,0 2 055,0 422,0 2 000,0 

          

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka částka  
výdaje                 734 2219 6121 280,0  

výdaje                 730 2212 5171,6121 -280,0  
II.  Schvaluje  
RO č. 158  ve výši  10 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci odboru kanceláře tajemníka z organizace 104 – krizové řízení, 
kde dojde oproti předpokládaným výdajům k úspoře finančních prostředků na organizaci 105 – výdaje 
na hasiče především na zajištění STK požárních vozidel. 
(v tis. Kč) 

text kryto upravený 
rozpočet změna rozp. po 

změně 
skutečnost 

k 26.11. 
předpoklad 
čerpání 

KT - hasiči  (STK,opravy)   230,0 10,0 240,0 212,0 240,0 
    krizové řézení 220,0 -10,0 210,0 114,0 150,0 
          

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka   
výdaje                 105 5512 5xxx 10,0   
výdaje                 104 5212 5xxx -10,0   
RO č. 159  ve výši  10 000,- Kč 
Dar od organizace Lesy České republiky, s.p. na úhradu výdajů spojených s realizací projektu  
„Putování básnickou krajinou“.  
(v tis. Kč) 

text kryto upravený 
rozpočet změna rozp. po 

změně 
skutečnost 

k 26.11. 
předpoklad 
čerpání 

ŽP - Putování básnickou...   0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 
    Dar - Lesy ČR 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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rozpočtová skladba   org paragraf položka částka   
výdaje                 403 3792 5169 10,0   
příjmy   403 3792 2321 10,0   
RO  č. 160  ve výši  359 205,30  Kč  
Účelová dotace na  projekt  „Výsadba smíšené aleje  –  Hajská, RBC č. 15 V Lučinách“ .  Částka 339 
249,45 Kč představuje dotaci  z  Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF), částka        19 
955,85 Kč dotaci ze SFŽP.  
(v tis. Kč) 

text čerpáno od schváleno změna zůstatek 
Výsadba smíšené aleje Hajská ERDF EU, SFŽP 0 359,2 359,2 
 - účelová dotace bude v letošním roce zcela vyčerpána     
 - celkové výdaje na projekt činí 406 tis. Kč, prostředky města ve výši cca 47 tis. Kč budou hrazeny z prostředků 
   odboru životního prostředí určených na údržbu zeleně     

rozpočtová skladba ÚZ organizace paragraf položka částka 
příjmy                15 319, 90 001 406   4116 359,2 
výdaje               15 319, 90 001 406 3745 51xx 359,2 
RO  č. 161  ve výši  373 000,-  Kč  
Neinvestiční účelová zpětná dotace z Fondu solidarity EU na  financování prvotních nákladů a výdajů 
za nezbytná opatření nutná k obnovení základních funkcí poškozeného majetku v důsledku povodní 
v období června 2013.  V rámci projektu byla opravena komunikace v k.ú. Modlešovice. 
(v tis. Kč) 

text čerpáno od schváleno změna zůstatek 
Zpětná dotace - povodně červen 2013 FSEU 0 373,0 373,0 
 - prostředky byly vynaloženy v roce 2013      
 - fin.prostředky je možno použít ke krytí RO r. 2014 nebo jako přebytek r. 2014 k financování výdajů příštích let 

rozpočtová skladba ÚZ organizace paragraf položka částka 
příjmy                95 029 718   4122 373,0 
výdaje                       0,00 
RO  č. 162  ve výši  100 000,-  Kč  
Neinvestiční účelová dotace ze SR pro příspěvkovou organizaci MěKS na podporu neprofesionálních 
uměleckých aktivit na projekt „MDF Strakonice“. 
(v tis. Kč) 

text čerpáno od schváleno změna zůstatek 
MěKS - dotace na MDF státní rozpočet 0,00 100,0 100,0 
MěKS - dotace na MDF v r. 2014 celkem SR, JčK 200 000,00 100,0 100,0 
účelová dotace bude v letošním roce přeposlána na MěKS a vyčerpána    

rozpočtová skladba ÚZ organizace paragraf položka částka 
příjmy                34 070 1078   4116 100,0 
výdaje               34 070 1078 3319 5336 100,0 
RO č. 163  ve výši  180 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru ŠCR, položky podpora sportu ve Strakonicích na 
majetkový odbor na položku výkupy pozemků. Finanční prostředky budou použity na koupi pozemku 
parc.č. st. 114/3 v kat. území Strakonice se všemi součástmi a příslušenstvím dle Kupní smlouvy mezi 
TJ Sokol Strakonice a městem Strakonice. 
 (v tis. Kč) 

text kryto upravený 
rozpočet změna 

rozp. 
po 

změně 

skutečnost 
k 8. 12. 

předpoklad 
čerpání 

Koupě pozemku p.č.114/3  0,0 180,0 180,0 0,0 180,0 
    Podpora sportu ve Strak. 500,0 -180,0 320,0 0,0 320,0 
 částka 320 tis. Kč bude TJ Sokolu Strakonice poskytnuta z rozpočtu ŠCR na základě Smlouvy o poskytnutí 
 finančního příspěvku (dotace) 

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka  
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výdaje   215 3429 5229 -180,0  
výdaje   700 2219 6130 180,0  
RO č. 164 ve výši  76 000,- Kč 
Zvýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na dofinancování akce „ZŠ Dukelská – stavební úpravy 
spojovacího krčku“. Finanční prostředky budou použity na úhradu autorského dozoru  stavby a výdajů 
na BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).  Skutečná cena stavby včetně uvedených výdajů je o 
cca 76 tis. Kč vyšší, než byla cena původně předpokládaná. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem 
z akce „Výměna oken MŠ Holečkova č.p. 413“ ve výši 43 000,- Kč, kde dojde oproti původnímu 
předpokladu k úspoře finančních prostředků a z položky opravy a údržba budov ve výši 33 000,- Kč. 
 (v tis. Kč) 

text kryto upravený 
rozpočet změna rozp. po 

změně 
skutečnost   

k 8.12. 
předpoklad 
čerpání 

Spojovací krček ZŠ 
Dukelská    5 000,0 76,0 5 076,0 2 149,3 5 076,0 

    
Výměna oken MŠ 
Holečkova 413 950,0 -43,0 907,0 906,1 906,1 

  Opravy budov 1 300,0 -33,0 1 267,0 1 076,5 1 250,0 

        

rozpo čtová skladba   org paragraf položka částka  
výdaje    775  3113 6121 76,0  

výdaje  779 3111 5171 -43,0  

výdaje   777 3613 5171 -33,0  
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č.155 předložit na nejbližší zasedání ZM a 
rozpočtová opatření č. 158 - 164 schválit. 
 
12. MěÚSS - Pověření k uzavírání smluvních vztahů AD       
Usnesení č. 0140/2014 (5/4) 
Rada města po projednání  
I. Pověřuje   
ředitele MěÚSS Strakonice k uzavření Smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence (dále jen 
Smlouva) v azylovém domě na dobu 3 (tří) měsíců od nástupu zájemce/uživatele do AD.  
V případě žádosti uživatele o prodloužení pobytu v AD a zjištění, že klient nemá závazky vůči 
MěÚSS Strakonice a dodržuje Domácí řád, uzavřít dodatek ke Smlouvě na další tři měsíce maximálně 
na období jednoho roku od nástupu do AD. 
II. Ukládá 
a) řediteli MěUSS Strakonice uzavírat smluvní vztahy o službě sociální prevence v azylovém domě 
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších změn a doplňků. 
b) předkládat čtvrtletně na vědomí RM seznam uživatelů AD.  
 
13. VŘ na pozici ředitele MěÚSS Strakonice 
Usnesení č. 0141/2014 (5/4) 
Rada města po projednání  
I. Vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici ředitele Městského ústavu sociálních služeb Strakonice s termínem podání 
přihlášek do 16.1.2015. 
 
14. Delegování zástupce města členem Kolegia cestovního ruchu Jihočeského kraje   
Usnesení č. 0142/2014 (5/7) 
Rada města po projednání  
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I. Navrhuje  
hejtmanovi Jihočeského kraje odvolat PhDr. Ivanu Říhovou z Kolegia cestovního ruchu Jihočeského 
kraje.  
II. Deleguje 
zástupce města Strakonice místostarostku Helenu Brejchovou členkou Kolegia cestovního ruchu 
Jihočeského kraje.  
 
15. Poskytnutí finančního příspěvku na kulturu          
Usnesení č. 0143/2014 (5/8) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši Kč 2 000 Pavlu Gerčákovi, Strakonice na uspořádání 
vzpomínkového večera k 25. výročí Sametové revoluce, který se uskutečnil 17. listopadu 2014 
v Rytířském sále strakonického hradu.  
 
16. TS- bytové záležitosti        
1. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá (Bledá Milena) 
Usnesení č. 0144/2014 (5/10) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.12.2014 neuhradí splatné nájemné neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Bledá Milena, Strakonice, č.b. 004 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie, v 
přízemí domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 31.12.2014, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
17. Blahopřání jubilantům           
Usnesení č. 0145/2014 (5/11) 
Rada města po projednání  
I. Revokuje   
usnesení č. 1259/2001 ze dne 14. 11. 2001 v části II týkající se těchto akcí:  
písemné blahopřání při dosažení 70 let, poskytování dárkových balíčků občanům města u příležitosti 
jejich životního jubilea (75, 80 a každý další rok věku) 
II. Rozhodla  
s účinností od 1. ledna 2015 poskytovat dárkové poukazy v hodnotě 200 Kč občanům s trvalým 
pobytem na území města Strakonice k jejich významnému životnímu jubileu 75, 80, 85, 90, 95, 100 a 
více let, a to na základě jejich oznámení o tomto výročí, které si připomínají v daném kalendářním 
roce.  
III. Ukládá  
odboru školství a cestovního ruchu plnění výše uvedeného usnesení.  
 
18. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006      
Usnesení č. 0146/2014 (5/6) 
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 11. prosince 2014 do 7. prosince 2015 – reprodukovaná hudba – hudební produkce v rámci 
provozu kavárny – Kavárna Kafíčko, Palackého náměstí 102, 386 01 Strakonice – pořádá Jaroslav 
Mára, Praha 5 - Košíře – IČ:01003763 – každý pátek a sobota od 22:00 do 01:00 hodin 
následujícího dne. 
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19. Záštita starosty města Strakonice         
Usnesení č. 0147/2014 (5/12) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s udělením záštity starosty města Strakonice nad regionálním kolem mezinárodní soutěže v umění 
komunikace YOUNG DEMOSTHENES, kterou pořádá FACE OF NEW EUROPE, s.r.o., Argentinská 
286/38,  Praha 7. 
 
20. MěKS:1. Změna Usnesení č. 4135/2010 (134/6) z 10. 3. 2010 

     2. Vymezení hlavní a vedlejší činnosti MěKS Strakonice 
                  3. Žádost o projednání platového výměru ředitele MěKS Strakonice  

     4. Informace RM o úpravě ceníku služeb poskytovaných MěKS Strakonice  
        nájemcům 

Usnesení č. 0148/2014 (5/13) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s tím, aby organizace, které vlastní nebo zřizuje město Strakonice, byly osvobozeny od placení 
nájemného v Městském domě kultury Strakonice. Veškeré služby spojené s pronájmem budou hrazeny 
v plné výši Městskému kulturnímu středisku Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM  
schválit dodatek ke zřizovací listině MěKS Strakonice. 
III. Stanovuje 
plat řediteli MěKS Strakonice dle podkladů uložených na odd. personalistiky a mezd MěÚ Strakonice. 
IV. Bere na vědomí 
informaci o úpravě ceníku služeb poskytovaných MěKS Strakonice nájemcům, platného k 8. 12. 2014. 

 
21. Odkup obchodního podílu společnosti ROS a.s. ve společnosti Odpady Písek s.r.o.   
Usnesení č. 0149/2014 (5/15) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s odkupem 5 % podílu na společnosti Odpady Písek s.r.o., se sídlem Vydlaby 175, 
Smrkovice, Písek, IČ 49062417, od společnosti Recyklace odpadů a skládky a.s., se sídlem Písecká 
1279, Strakonice, IČ 45021511, a to za celkovou cenu 900.000,-  Kč, formou splátek (100.000,- 
Kč/rok). Zbývajících 5 % podílu na společnosti Odpady Písek s.r.o. odkoupí od společnosti Recyklace 
odpadů a skládky a.s. za stejnou celkovou cenu město Písek. 
II. Doporu čuje ZM  
souhlasit s uzavřením příslušné smlouvy o převodu podílu na společnosti Odpady Písek s.r.o. od 
společnosti Recyklace odpadů a skládky a.s.  
III. Doporu čuje ZM  
pověřit starostu města podpisem příslušné smlouvy o převodu podílu na společnosti Odpady Písek 
s.r.o. od společnosti Recyklace odpadů a skládky a.s.  
 
22.  Záštita starosty města – fa Energy Centre České Budějovice 
Usnesení č. 0150/2014 (5/19) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí  
s udělením  Záštity starosty města Strakonice nad Energ(et)ickým seminářem fa Energy 
Centre České Budějovice na téma energetická náročnost budov, který se uskuteční 17.12. 
2014 od 10:00 hodin v zasedací  místnosti JHK Strakonice  
 
23. Pojištění majetku města včetně odpovědnosti 
Usnesení č. 0151/2014  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
nabídku ČSOB Pojišťovny a.s. IČ: 45534306, se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo 
náměstí č.p. 1458,  PSČ 532 18., č. smlouvy č. 8044827315 (č. 3010-352), ve výši 1.106.796,-Kč. 
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II. Souhlasí  
s přípravou a vytvořením dodatku smlouvy č. 8044827315 (č. 3010-352). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička                 p. Milan Jungvirt 
            starosta                                   místostarosta   


