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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  8. jednání Rady města Strakonice 
konaného 21. ledna 2015 v malé zasedací místnosti 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:     6 členů RM 

p. Jungvirt – místostarosta 
pí Brejchová - místostarostka  
RM: Ing. Oberfalcer, p. Chvosta, Ing. Moučka, p. Štrébl 
Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru VV 

Omluveni:  Mgr. Hrdlička – starosta  
  
Program:  
                      
1. Delegace zástupců města do orgánů Svazu měst a obcí ČR – revokace usnesení   
                  Usnesení č. 0187/2015 
2. Projekt v rámci programu Bezpečnostní dobrovolník       

       Usnesení č. 0188/2015 
3. Majetkové záležitosti         

           Usnesení č. 0189/2015 - 0233/2015 
4. Program prevence kriminality města Strakonice 2015       

       Usnesení č. 0234/2015 
5. Smlouva o výpůjčce  v rámci projektu „Strakonice – speciální výslechová místnost“   

       Usnesení č. 0235/2015 
6. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 

       Usnesení č. 0236/2015 
7. MěÚSS - ukončení ubytování v Azylovém domě, ul. Budovatelská 613, Strakonice   

       Usnesení č. 0237/2015 
8. Rámcová dohoda o spolupráci při poskytování dat se společností CELIA-CZ, s.r.o.   

       Usnesení č. 0238/2015 
9. Záštita starosty města Strakonice – Minibasketbalová liga ZŠ Strakonice 2015      

       Usnesení č. 0239/2015 
10. Předkládání zápisů z jednání komisí RM 

       Usnesení č. 0240/2015 
11. Rozpočtová  opatření  č.  169 – 173         

       Usnesení č. 0241/2015 
12. TS - výměna původních oken a dveří včetně vyzdění meziokenních vložek domu čp. 204, 
205 a 206 ul. Stavbařů Strakonice         

       Usnesení č. 0242/2015 
13. Smlouva č. 14166583 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na 
projekt „Realizace energetických úspor v objektu Sportovní haly“        

       Usnesení č. 0243/2015 
14. Smlouva č. 14166413 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na 
projekt „Zateplení a výměna oken MŠ Spojařů, Strakonice“       

       Usnesení č. 0244/2015 
15. Zrušení usnesení RM 0148/2014, II. – dodatek zřizovací listiny MěKS     

       Usnesení č. 0245/2015 
16. VŘ na pozici ředitele MěÚSS – jmenování komise      

       Usnesení č. 0246/2015 
17. Záštita starosty města Strakonice - VI. ročník turnaje dospělých – Memoriál Miroslava 
Boučka nejstaršího 
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       Usnesení č. 0247/2015 
18. Projekt „Technické zajímavosti, zapomenutá místa a rozhledny Strakonic a okolí“ - 
spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice                

       Usnesení č. 0248/2015 
19. Projekt „Cesta vody – prohlídka města za magického úplňku“ - spolufinancování projektu 
z prostředků města  Strakonice        

       Usnesení č. 0249/2015 
20. Projekt „Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu tribuny pro diváky  
ve sportovním areálu Na Sídlišti, Strakonice“  

       Usnesení č. 0250/2015 
21. Jmenování  dalších členů komisí                                  

       Usnesení č. 0251/2015 
22. Reklamní plochy v příspěvkové organizaci STARZ Strakonice 

       Usnesení č. 0252/2015 
23. Žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Grantů Jihočeského kraje pro rok 
2015 na projekt „Třicet let sledování čápů bílých na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku“ 

       Usnesení č. 0253/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta p. Milan Jungvirt v 15:30 hodin v malé 
zasedací místnosti MěÚ. S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 
 
1. Delegace zástupců města do orgánů Svazu měst a obcí ČR – revokace usnesení   
Usnesení č. 0187/2015 (8/16) 
Rada města po projednání  
I. Revokuje 
usnesení číslo 0177/2015 v bodě I.  



 3 

 
2. Projekt v rámci programu Bezpečnostní dobrovolník     
Usnesení č. 0188/2015 (8/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s podáním žádosti o dotaci na projekt „Dobrovolně pro Strakonice 2015“ do programu 
Bezpečnostní dobrovolník. 
II. Pověřuje 
místostarostku Helenu Brejchovou podpisem žádosti o dotaci. 
  
3. Majetkové záležitosti         
 
1) Pan Václav Bláhovec, Vacov, pan Vladimír Poláček, Praha 4 - stížnost na nevhodné 
chování  
Usnesení č. 0189/2015 (8/2) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí  
stížnost pana Bláhovce a pana Poláčka a souhlasí s tím, že tato záležitost bude postoupena 
k vyřízení Odboru vnitřních věcí, Přestupkové řízení.  
 
2) Paní Anna Poláková, Strakonice – žádost o užívání části pozemku 
Usnesení č. 0190/2015 (8/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. st. 308 o výměře cca 1,5 m2  nacházející 
se podél prodejního stánku číslo 5 na tržnici u kostela Svaté Markéty. 
 
3) Pan Petr Jankovský,  Strakonice – žádost o splátkový kalendář 
Usnesení č. 0191/2015 (8/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku číslo 1 k nájemní smlouvě číslo 2014-134, uzavřené s panem Petrem 
Jankovským, Strakonice, týkající se splátkového kalendáře, a to tak, že v měsíci lednu až 
květnu bude k měsíčnímu nájemnému připočteno 2.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
4) Olha Senková, 386 01 Strakonice 
- žádost o souhlas z titulu majitele sousedního pozemku 
- žádost o souhlas z titulu majitele pozemku 
- žádost o souhlas s udělením výjimky odstupové vzdálenosti 
Usnesení č. 0192/2015 (8/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s realizací stavby „Sklad nářadí a přístřešek“ na pozemku p.č. 44/60 v k.ú. Nové Strakonice. 
Stavba „sklad nářadí a přístřešek“ na pozemku p.č. 44/60 v k.ú. Nové Strakonice bude mít 
zastavěnou plochu 16 m2 a výšku 3 m. 
Investorem stavby „Sklad nářadí a přístřešek“ na pozemku p.č. 44/60 v k.ú. Nové Strakonice 
je paní Olha Senková,  386 01 Strakonice. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města Strakonice. 
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II. Souhlasí  
s udělením výjimky dle § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území v platném znění, u ustanovení § 25 odst. 6 – odstupové vzdálenosti, tedy s umístěním 
stavby - „sklad nářadí a přístřešek“  na hranici mezi pozemky p.č. 44/60 a p.č. 475/3, vše 
v k.ú. Nové Strakonice (majetek města Strakonice). 
Toto vyjádření slouží jako podklad ke stavebnímu řízení.  
III. Netrvá 
na dodržení odstupové vzdálenosti tak, že stavba by byla umístěna v linii stávajících okolních 
chat, od hranice s pozemkem p.č. 475/3 v k.ú. Nové Strakonice (majetek města Strakonice) 
z důvodu existence vzrostlého stromořadí sloupovitých habrů. 
Toto vyjádření slouží jako podklad ke stavebnímu řízení.  
IV. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 475/3 o výměře cca 10 m2 za účelem 
umístění 5-ti schodišťových stupňů a zřízením nového vstupu na pozemky p.č. 44/60 a p.č. 
44/52, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice.  
Umístění 5-ti schodišťových stupňů musí být řešeno tak, aby nebyly v jakémkoliv kontaktu s  
komunikací umístěné na pozemku p.č. 475/3 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice.  
Vyhlášení záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 475/3 o výměře cca 10 m2, za účelem 
umístění 5-ti schodišťových stupňů a zřízením nového vstupu na pozemky p.č. 44/60 a p.č. 
44/52, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice nenahrazuje souhlas stavebního úřadu 
MěÚ Strakonice.  
 
5) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v 
souvislosti s projektovou přípravou a s realizací stavby „Optické připojení lokality 
Povážská 270,  Strakonice“. 
Žadatel: ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 
v zastoupení: BOHEMIATEL s.r.o., Libušská 27/210, 142 00 Praha 4-Libuš 
Usnesení č. 0193/2015 (8/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, kterou se 
smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení 
komunikační sítě do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 609/3, p.č. KN 671, p.č. 
KN 609/1, p.č. KN 609/4, p.č. KN 320/360, p.č KN 320/398, p.č KN 320/399, p.č KN 
343/27, p.č KN 639/1, p.č KN 343/39 a p.č KN 343/20 vše v k.ú. Přední Ptákovice,  p.č KN 
598/4, p.č KN 595/14, p.č KN 597/5, p.č KN 596/15, p.č KN 596/16, p.č KN 596/17, p.č KN 
596/18, p.č KN 596/1 a p.č KN st.504/1 vše v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Optické připojení lokality Povážská 270, 
Strakonice“, za částku 30Kč/bm dle skutečného zaměření kabelové trasy.    
Uložení bude provedeno dle následujících podmínek : 
1) Tam, kde trasa optického kabelu probíhá v souběhu s teplovodním potrubím, které bude 
Teplárna Strakonice a.s. budovat v rámci akce: „Eliminace parovodů východ“, bude uložení 
HDPE trubek pro zafouknutí optického kabelu provedeno společně v jednom výkopu.  
2) Přechod přes veškeré  asfaltové komunikace bude proveden podvrtem. 
3) V místech, kde trasa vede v podélném směru chodníku, bude chodník předlážděn v celé své 
šíři. V celé délce uložení v podélném směru chodníku bude provedeno vyrovnání silničních a 
chodníkových obrub. 
4) Přechody pro chodce a místa pro přecházení budou provedeny dle příslušných norem ČSN. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
   
6) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví města 
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Strakonice p.č. dle KN 1277/1 v k.ú. Strakonice   v souvislosti s projektovou přípravou a 
realizací stavby „Teplovodní přípojka rodinného domu, Plánkova č.p. 132, Strakonice“.  
Žadatel: Ing. Trita Jaromír a Ing. Tritová Vilma, 3 86 01 Strakonice 
v zastoupení: Pavla Poskočilová, KOMPLET - projektová kancelář, Písecká 893, 386 01 
Strakonice 
Usnesení č. 0194/2015 (8/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s  uložením teplovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1277/1  
v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby „Teplovodní 
přípojka rodinného domu, Plánkova č.p. 132, Strakonice“, dle sazebníku. 
Za podmínky:  
- Chodník z betonové dlažby 300x300mm bude předlážděn v celé své šíři, a to v celé  délce 
uložení teplovodní přípojky. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
7) Helena Pašková, Varvažov  – žádost o udělení výjimky ze Zásad hospodaření s byty 
v majetku města Strakonice 
Rada města po projednání k výše uvedenému bodu nepřijala žádné usnesení. 
 
8) Ivana Česánková, Němětice, Strakonice - žádost o udělení výjimky ze Zásad 
hospodaření s byty v majetku města Strakonice 
Rada města po projednání k výše uvedenému bodu nepřijala žádné usnesení. 
 
9) Alena Černá, Nové Kestřany  – zrušení původní žádosti o podnájem bytu a žádost o 
nový podnájem bytu 
Usnesení č. 0195/2015 (8/2) 
Rada města po projednání  
I. Revokuje 
usnesení RM č. 4429/2014 ze dne 22.10.2014 
II. Souhlasí 
v souladu s ust. § 2275 oz., s podnájmem b.j. č. 010 v domě č.p. 400, ul. Nádražní ve 
Strakonicích, nájemce Alena Černá,  pro pana Václava Velka, Katovice, a to na dobu určitou 
od 1.2.2015 do 31.1.2016 s tím, že souhlas s podnájmem skončí uplynutím této doby. Po 
skončení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní byt ani podnájem.   
III. Ukládá 
odboru majetkovému udělit souhlas s podnájmem žadateli. 
 
10) Řešení stížností nájemců na plíseň v domě čp. 1391 ul. Leknínová Strakonice (č. b.j. 
16  Ing. Blahoutová, č. b.j. 21  paní Kubíčková, č. b.j. 25 paní Kvěchová) 
Usnesení č. 0196/2015 (8/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
se snížením nájemného o 10% , a to nájemcům těchto bytových jednotek: 
č. b.j. 16  Ing. Blahoutová  ( z původních 3.416,- Kč na 3.074,- Kč) 
č. b.j  21  paní Kubíčková  ( z původních 4.594,- Kč na 4.135,- Kč) 
č. b.j. 25 paní Kvěchová   ( z původních 4.670,- Kč na 4.203,- Kč), 
a to z důvodu výskytu plísní s platností od ledna 2015 do vyřešení problému. 
II. Bere na vědomí 
odložení řešení odstranění plísně v domě čp. 1391 ul. Leknínová na další jednání majetkové a 
bytové komise z důvodu prostudování přiložených zpráv a fotografií. 
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1) Irena Balogová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0197/2015 (8/2a) 
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 leden do 30.1.2015. V případě, 
že slečna Irena Balogová, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc leden do 30.1.2015, nebude 
jí nájemní smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
2) Karel a Brigita Irdzovi, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0198/2015 (8/2a) 
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 leden do 20.1.2015. 
V případě, že manželé Karel a Brigita Irdzovi, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc leden 
do 20.1.2015, nebude jim nájemní smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
3) Jana Všiváková, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0199/2015 (8/2a) 
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 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 leden, a to do 20.1.2015. V případě, že paní Jana 
Všiváková, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc leden do 20.1.2015, nebude jí nájemní 
smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
4) Denisa Žigová, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 0200/2015 (8/2a) 
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 leden, a to do 20.1.2015. V případě, že 
slečna Denisa Žigová, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc leden do 20.1.2015, nebude jí 
nájemní smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
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5) Žaneta Grundzová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0201/2015 (8/2a) 
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 leden do 30.1.2015. V případě, že paní 
Žaneta Grundzová, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc leden do 30.1.2015, nebude jí 
nájemní smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
6) Alžběta Lacková, Bažantnice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0202/2015 (8/2a) 
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 leden do 30.1.2015. V případě, že paní 
Alžběta Lacková, Bažantnice, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc leden do 30.1.2015, 
nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
7) Vladimíra Božovská, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0203/2015 (8/2a) 
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 leden a uhrazením splátky dluhu 
za měsíc leden, dle podmínek dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.1.2015. V případě, 
že paní Vladimíra Božovská, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc leden do 
20.1.2015, 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. 0204/2015 (8/2a) 
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 leden a 
uhrazením splátky dluhu za měsíc leden, dle podmínek dohodnutých v nájemní smlouvě, a to 
do 30.1.2015. V případě, že manželé Jolana a Zdeněk Kunovi, Bažantnice, Strakonice, 
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neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc leden do 30.1.2015, nebude jim nájemní smlouva 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
9) Patricie Bledá, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0205/2015 (8/2a) 
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. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden a uhrazením splátky dluhu za 
měsíc leden, dle podmínek dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.1.2015. V případě, že 
Patricie Bledá, Strakonice neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc leden do 20.1.2015, 
nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
10) František Burian, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0206/2015 (8/2a) 
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 3 
měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 20.1.2015. V případě, 
že pan František Burian, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc leden do 20.1.2015, nebude 
mu nájemní smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
11) Nikola Pačajová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0207/2015 (8/2a) 
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 leden a uhrazením části splátky 
dluhu za měsíc prosinec ve výši 400,- Kč a splátky dluhu za měsíc leden, dle podmínek 
dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 30.1.2015. V případě, že slečna Nikola Pačajová, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc leden a část splátky dluhu za měsíc prosinec ve výši 
400,- Kč a splátku dluhu za měsíc leden do 30.1.2015, nebude jí nájemní smlouva 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
12) Helena Irdzová, V Ráji 768, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0208/2015 (8/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
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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 leden a uhrazením splátky dluhu za 
měsíc leden, dle podmínek dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 30.1.2015. V případě, že 
slečna Helena Irdzová, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc leden do 
30.1.2015, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
13) Miroslav Sivák, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 0209/2015 (8/2a) 
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 3 
měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 20.1.2015. V případě, 
že pan Miroslav Sivák, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc leden do 20.1.2015, nebude 
mu nájemní smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
14) Josef Janeček, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0210/2015 (8/2a) 
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 nájemného za měsíc leden do 30.1.2015. V případě, že pan Josef 
Janeček, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc leden do 30.1.2015, nebude mu nájemní 
smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
15) Věra Landsingerová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 0211/2015 (8/2a) 
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 3 měsíce. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 30.1.2015. V případě, že Věra 
Landsingerová, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc leden do 30.1.2015, nebude jí nájemní 
smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
16) Dagmar Říhová, Strakonice – Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0212/2015 (8/2a) 
Rada města po projednání  
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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 nájemného za měsíc leden do 31.1.2015. V případě, že paní Dagmar 
Říhová, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc leden do 31.1.2015, nebude jí nájemní 
smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
17) Iveta Cinová, Strakonice – Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0213/2015 (8/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 017 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Ivetou Cinovou,   
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 31.1.2015. V případě, že paní 
Iveta Cinová, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc leden do 31.1.2015, nebude jí nájemní 
smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
18) Irena Minariková, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu  bytu 
Usnesení č. 0214/2015 (8/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 003 o velikosti 1+1 a 
výměře 37,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Irenou Minarikovou,   
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 31.1.2015. V případě, že paní 
Irena Minariková, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc leden do 31.1.2015, nebude jí 
nájemní smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
19) Karel Krej čí, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0215/2015 (8/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. B34 o velikosti 1+0 a 
výměře 32,95 m2 v domě č.p. 1283, ul. Rybniční, Strakonice, s panem Karlem Krejčím,   
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce.  
 
20) Prověřování žádostí o nájem bytu 
Usnesení č. 0216/2015 (8/2a) 
Rada města po projednání  
I. Ukládá  
majetkovému odboru prověřovat u občanů žádajících o nájem bytu, zda přenechání bytu do 
nájmu je či není v zájmu města (např. zda v uplynulém 1 roce před podáním žádosti bylo či 
v současné době je s žadatelem vedeno řízení ohledně spáchání přestupku proti občanskému 
soužití a proti majetku). 
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21) Tělovýchovná jednota Dražejov - žádost o poskytnutí stanoviska města pro 
investiční dotaci 
Usnesení č. 0217/2015 (8/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
v souvislosti s žádostí o dotaci na projekt „Rekonstrukce šaten TJ Dražejov“ se zasláním 
následujícího vyjádření TJ Dražejov: 
Město Strakonice plně podporuje tuto investici v oblasti rozvoje sportovních aktivit ve 
Strakonicích a vnímá tento investiční projekt jako důležitý prvek rozvoje sportu a 
společenského vyžití v příměstských oblastech Dražejov a Střela. Město Strakonice je 
připraveno pomoci investorovi (Tělovýchovná jednota Dražejov), při hledání zajištění dalších 
finančních prostředků potřebných k dofinancování projektu mimo zdroje této investiční 
dotace. 
Odůvodnění kladného vyjádření: 

- Tělovýchovná jednota Dražejov dlouhodobě kvalitně pracuje s mládeží v oblasti 
sportovních aktivit, fotbalová mužstva dospělých aktivně a dobře reprezentují místní 
tělovýchovnou jednotu. 

- Sportovní areál „Na Virtě“ slouží pro osady Dražejov a Střela jako přirozené centrum 
sportovních a společenských akcí místních zájmových spolků a obyvatel. 

- Sportoviště je často využíváno základními školami k výuce mimo areál školy v oblasti 
sportu a zájmového využití. 

- Sportovní areál „Na Virtě“ je provozován jako bezplatné, veřejně přístupné 
sportoviště pro děti a mládež. 

- Stávající sportovní kabiny nevyhovují provozně počtu družstev, druhu hraných 
soutěží, hygienickým podmínkám a kulturní úrovni. 

- Stávající stav šaten je předmětem oprávněné kritiky občanů i sportovců. 
- Navrhovaný stav rekonstrukce je navržen úsporně, ale zároveň, aby odpovídal 

schváleným podmínkám pro sportovní přípravu a soutěže a přitom objekt sloužil i pro 
potřeby společenských akcí konaných v areálu sportoviště. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného vyjádření. 
 
22) ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace 
Usnesení č. 0218/2015 (8/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
v souvislosti s realizací stavby: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ s navýšením 
předmětu plnění – změnový list č. 13 „Kotelna – změna zdroje vytápění“ dle přílohy. 
Navýšení ceny stavby o 342.387,34 Kč bez DPH. Termín plnění - v rámci realizace stavby.  
II. Souhlasí 
s zařazením změnového listu č. 13 do příslušného dodatku smlouvy o dílo 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem 
Strakonice a zhotovitelem stavby „Sdružení ARKO – PROTOM – MOTA – ENGIL“  
vedoucí sdružení ARKO TECHNOLOGY, a.s. Vídeňská 108, 619 00 Brno.   
 
23) - Žádost o souhlas z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 80 v k.ú. Strakonice, 
obec Strakonice 
- Žádost o souhlas s přesahem stavby na pozemek p.č. 80 v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice 
Žadatel: Ing. Jaromír Trhlík, 386 01 Strakonice 
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V zastoupení: TMS Projekt Strakonice, Ing. Jiří Treybal, Žižkova 312, 386 01 Strakonice, IČ: 
10314326 
Usnesení č. 0219/2015 (8/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
z titulu vlastníka sousedního pozemku p.č. 80 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice s realizací 
stavby „Stavební úpravy domu čp. 117, ulice U Sv. Markéty, Strakonice“ na pozemku p.č. st. 
161 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice. 
Investorem stavby „Stavební úpravy domu čp. 117, ulice U Sv. Markéty, Strakonice“ na 
pozemku p.č. st. 161 v k.ú. Strakonice je Ing. Jaromír Trhlík, 386 01 Strakonice. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města Strakonice.  
II. Souhlasí 
s přesahem balkónu na nemovitosti čp. 117 na p.č. st. 161, vše v k.ú. Strakonice, nesoucího 
prosklenou fasádu dvou dalších nadzemních podlaží, a to hloubkou 1,2 m a šířkou 6,98 m, 
nad pozemek v majetku města Strakonice p.č. 80 v k.ú. Strakonice.  
 
24) Ředitelství silnic a dálnic ČR,  IČ: 65993390, se sídlem  Na Pankráci 546/56, Praha 4 
– smlouva o právu  
Usnesení č. 0220/2015 (8/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o právu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,  IČ: 65993390,  se  sídlem  
Na Pankráci 546/56, Praha 4 jejímž předmětem bude souhlas s umístěním a provedením 
stavby protihlukové stěny na pozemku města Strakonice, p.č. 1281/25 o výměře 1 m2 v k.ú. 
Strakonice, v rámci stavby „ I/22 Strakonice“ . 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy. 
 
25) I/22 – Strakonice, OK Katovická, SO 305 Stavební úpravy stávající stoky Katovická.  
Usnesení č. 0221/2015 (8/2a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s tím, aby při realizaci stavby: „I/22 – Strakonice, OK Katovická, SO 305 Stavební úpravy 
stávající stoky Katovická“ byla oslovena pouze firma SWIETELSKY stavební s.r.o., 
odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 480 
35 599, za podmínky použití jednotkových cen z akce „I/22 Strakonice, OK Katovická“. 
 
1) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 014 o velikosti 1+1 (54,43 m2)  v domě č.p. 988, ul. 
Ellerova, Strakonice I  
Usnesení č. 0222/2015 (8/2b) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 014/988 o velikosti 1+1 (54,43 m2) v domě č.p. 988, ul. Ellerova, 
Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle 
zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) panu Miroslavu Zachovi, 
Mánesova 1209, Strakonice, za  cenu  361.500,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem Miroslavem Zachem, 
bytem Mánesova 1209, Strakonice, jejímž předmětem bude prodej b.j. 014/988 o velikosti 
1+1 (54,43 m2) v domě č.p. 988, ul. Ellerova, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu a pozemku, za  cenu 361.500,-Kč. 
III. Doporu čuje ZM 
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souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s panem Miroslavem Zachem, bytem Mánesova 1209, 
Strakonice, jejímž předmětem bude prodej b.j. 014/988 o velikosti 1+1 (54,43 m2) v domě č.p. 
988, ul. Ellerova, Strakonice I, včetně spoluvlastnického  podílu  na společných  částech  
domu  a  pozemku,  za cenu 361.500,- Kč. 
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr 
v případě, že zájemce o koupi bytové jednotky č. 014 o velikosti 1+1 (54,43 m2) v domě č.p. 
988 ul. Ellerova, Strakonice I, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
2) Žádost o odkoupení částí pozemků parc.č. 384/1, č. 384/8 a č. 393/13 v kat. území 
Strakonice 
Žadatel: Sallerova výstavba spol. s r.o., IČ 161 88 926, se sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 
Otvice 
Usnesení č. 0223/2015 (8/2b) 
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc.č. 384/1, 384/8 a č. 393/13 v kat. 
území  Strakonice, a to zejména s ohledem na územní plán města a průjezdnost dotčenou 
lokalitou.    
 
3) Manželé Věra a Martin Gebelovi, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru 
Usnesení č. 0224/2015 (8/2b) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 997/9 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic. Přesná poloha prodávané části pozemku bude určena přímo na místě pracovníky 
majetkového odboru a odboru rozvoje. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena na 
základě geometrického plánu. 
 
4) Pan Josef Fišer, Novosedly, Volenice 387 16 – žádost o prodej části pozemku  
Usnesení č. 0225/2015 (8/2b) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře cca 130 
m2 panu Josefu Fišerovi, Novosedly, Volenice, za cenu 400,- Kč/m2, za podmínky 
současného zřízení věcného břemene, spočívajícího v umístění, provozování, opravách a 
údržbě vodovodního řadu v rozsahu celé převáděné části pozemku p.č. 1269/1 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic. Věcné břemeno bude ve prospěch města  zřízeno bezúplatně a na dobu 
neurčitou.  
Přesná výměra pozemku  bude určena na základě geometrického plánu.  
Nové oplocení pozemku bude navrženo tak, aby v případě havárie na vodovodním řadu bylo 
demontovatelné. 
II. Pověřit 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
5) Paní Miroslava Holubová, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 0226/2015 (8/2b) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
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souhlasit s prodejem pozemku p.č. 596/17 v k.ú. Přední Ptákovice, o výměře 53 m2 paní 
Miroslavě Holubové, Strakonice, za cenu 400,- Kč/m2 .  
Na předmětném pozemku se nachází stavba oplocení a vrátka, jež jsou ve vlastnictví pana 
Jaroslava Vachulky, Strakonice.  
Žadatelka  je o této skutečnosti informována a bere ji na vědomí a není ji při prodeji na 
závadu. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Manželé Monika a Ing. Radek Vačkářovi, Starý Dražejov, Strakonice – žádost o 
uzavření kupní smlouvy 
Usnesení č. 0227/2015 (8/2b) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy s manželi Radkem a Monikou Vačkářovými, Dražejov  
Strakonice, jejímž předmětem bude prodej části pozemku p.č. 905/1 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí kupní číslo 2012-415, 
uzavřené mezi městem Strakonice a manželi Radkem a Monikou Vačkářovými, Dražejov 
Strakonice, ve které bude konstatováno, že smluvní strany se dohodly, že kupní smlouvu 
uzavřou za jiných podmínek, než které byly mezi stranami dohodnuty.  
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné kupní smlouvy a dohody o zrušení smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní. 
 
7) Ing. Vladimír Voříšek, Strakonice – nabídka pozemků p.č. 97/7 o výměře 639 m2 a p.č. 
97/5 o výměře 659 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice  
Usnesení č. 0228/2015 (8/2b) 
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemků p.č. 97/7 o výměře 639 m2 a p.č. 97/5 o výměře 659 m2, vše 
v k.ú. Přední Ptákovice za cenou stanovenou znaleckým posudkem, která činí 178,20 Kč/m2, 
celkem 231.303,60 Kč z toho důvodu, že město Strakonice nebude investorem budoucí stavby 
přeložky silnice I/4 (východní obchvat města), jehož součástí budou výše uvedené pozemky. 
 
8) Zámek Střela, s.r.o., IČ: 27366855,  se sídlem Strojnická 707/21, Praha 7 – Holešovice 
-  výkup pozemku p.č.  606/4 o výměře 915 m2 v k.ú. Střela, dle předkupního práva § 101 
zákona č. 183/2006 Sb. 
Usnesení č. 0229/2015 (8/2b) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku p.č. 606/4 o výměře 915 m2 v k.ú. Střela za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem, která činí  240,-Kč/m2, celkem 219.600,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
9) 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. 0230/2015 (8/2b) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
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souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 171/2 o výměře 19 m2 a části pozemku p.č. 1324 o 
výměře 3m2 (dle zpracovaného GP č. 3465-52/2014), vše v k.ú. Strakonice panu Ing. Xuan 
Ang Buiemu, Praha 6 – Dejvice, korespondenční adresa Velké náměstí 212, 386 01 
Strakonice, za cenu 500,- Kč/m2, tj. za celkovou cenu 11.000,- Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné kupní smlouvy. 
 
10) Smlouva o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene - 
služebnosti v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby „Strakonice – 
Komenského – osvětlení přechodu pro chodce“  
Usnesení č. 0231/2015 (8/2b) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného 
břemene služebnosti mezi smluvními stranami Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na 
Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, 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 zřízení 
práva věcného břemene služebnosti pro uložení nového kabelového vedení veřejného 
osvětlení do pozemku v majetku České republiky p.č. 715/1 k.ú. Nové Strakonice 
v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice – Komenského – 
osvětlení přechodu pro chodce“. Jednorázová finanční náhrada za věcné břemeno je 
stanovena částkou 6.548,52 Kč vč. DPH. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
1) Pronájem prodejních stánků na tržnici u kostela Svaté Markéty 
Usnesení č. 0232/2015 (8/2c) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
informaci ohledně pronájmu prodejních stánků na tržnici u kostela Svaté Markéty. 
 
1) Uzavření dodatků k nájemním smlouvám 
Usnesení č. 0233/2015 (8/2d) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám, jejichž předmětem je pronájem nebytových 
prostorů v objektu Sportovní haly, Máchova 1113, Strakonice, s níže uvedenými nájemci, 
přičemž předmětem dodatků budou následující změny: 
- závazek nájemců umožnit pronajímateli provedení stavebních úprav v uvedené budově 
v souvislosti s realizací akce „Zateplení a výměna oken Sportovní haly STARZ Strakonice“ 
- závazek nájemců zcela vyklidit a předat zástupci pronajímatele předmět nájmu ke dni 
28.4.2015 a příp. poskytnout pronajímateli jinou součinnost potřebnou k realizaci stavebních 
úprav budovy  
- po dobu, po kterou nebudou z důvodu realizace úprav moci nájemci užívat předmět nájmu   
(od 28.4.2015 do doby ukončení realizace vnitřních úprav, nejpozději do 28.8.2015), nebudou 
povinni platit nájemné. Předání předmětu nájmu mezi nájemcem a zástupcem pronajímatele  
ke dni 28.4.2015 i po ukončení realizace vnitřních úprav budovy bude provedeno na základě 
předávacích protokolů, aby bylo možno přesně stanovit dobu, po kterou nebude nájemce 
hradit nájemné.  
- v občerstvení je možné prodávat pivo výlučně z Měšťanského pivovaru Strakonice a.s. Pro 
případ porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn od této smlouvy jednostranně 
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odstoupit. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší ke dni doručení písemného vyhotovení 
odstoupení od smlouvy nájemci.  
Dodatky budou uzavřeny s níže uvedenými nájemci: 
- Radka Nováková, Strakonice a Martina Vondráčková, Strakonice 
- DEKOR Strakonice s.r.o., se sídlem Máchova 1113, Strakonice 
- Antonín Moravec, Strakonice 
- Petr Klimeš, Strakonice 
- ORIN, občanské sdružení, se sídlem Na Břehu 298, Katovice. 
II. Souhlasí  
s vypovězením nájemních smluv nájemcům nebytových prostorů v objektu Sportovní haly, 
Máchova 1113, Strakonice, kteří odmítnou uzavření dodatku k nájemní smlouvě v souvislosti 
s realizací akce „Zateplení a výměna oken Sportovní haly STARZ Strakonice“. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušných dodatků, případně výpovědí. 
 
4. Program prevence kriminality města Strakonice 2015  
Usnesení č. 0234/2015 (8/3) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje   
Program prevence kriminality města Strakonice 2015. 
II. Souhlasí  
s podáním žádosti o dotaci na projekt „Strakonice – hřiště pro mládež, 1. etapa“  do programu 
prevence kriminality na rok 2015. 
III. 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 – hřiště pro mládež, 1. etapa“. 
 
5. Smlouva o výpůjčce  v rámci projektu „Strakonice – speciální výslechová místnost“ 
Usnesení č. 0235/2015 (8/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce týkající se zapůjčení vybavení zakoupeného v rámci 
realizace projektu „Strakonice – speciální výslechová místnost“, mezi městem Strakonice, 
Velké náměstí 2, Strakonice a krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje, Lannova tř. 
193/26, České Budějovice. Jedná se o majetek a materiál v celkové hodnotě 259.754,- Kč, 
který je umístěný v objektu policie ČR, Územního odboru Strakonice, Plánkova 629, 
Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy  
  
6. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 
Usnesení č. 0236/2015 (8/5) 
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 pátku 23. ledna 2015 do čtvrtka 31. prosince 2015 – reprodukovaná a živá hudba – 
restaurace Hradní sklípek Strakonice, Zámek 50, 386 01 Strakonice – pořádá Růžena Kůsová, 
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Čejetice, 386 01 Strakonice, IČ: 62520474 – každý pátek a sobota od 22:00 do 02:00 
následujícího dne. 
pátek 13. února 2015 – ples –  Kulturní dům Strakonice, Mírová 831, 386 01 Strakonice - 
pořádá DUDÁK-Měšťanský pivovar Strakonice, a. s., Podskalská 324, 386 01 Strakonice,  
IČ: 26068273 – od 22:00 do 03:00 hodin následujícího dne. 
sobota 14. února 2015 – hasičský ples – Sokolovna Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 
Strakonice – Sbor dobrovolných hasičů Strakonice I., Sokolovská 624, 386 01 Strakonice, 
IČ: 65016980 – od 22:00 do 03:00 hodin následujícího dne. 
pátek 27. února 2015 – rybářský ples – Sokolovna Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 
Strakonice – pořádá Klub sportovních rybářů – Česká tábornická unie, Máchova 902,  
386 01 Strakonice, IČ: 69538239 – od 22:00 do 03:00 hodin následujícího dne. 
pátek 27. února 2015 – maturitní ples třídy 4. B – Kulturní dům Strakonice, Mírová 831, 
386 01 Strakonice – pořádá Nadační fond Gymnázia Strakonice, Máchova 174, 386 01 
Strakonice, IČ: 60090031 – od 22:00 do 03:00 hodin následujícího dne. 
pátek 6. března 2015 – maturitní ples třídy Oktáva – Kulturní dům Strakonice, Mírová 
831, 386 01 Strakonice – pořádá Nadační fond Gymnázia Strakonice, Máchova 174, 386 01 
Strakonice, IČ: 60090031 – od 22:00 do 03:00 hodin následujícího dne. 
 
7. MěÚSS - ukončení ubytování v Azylovém domě, ul. Budovatelská 613, Strakonice  
Usnesení č. 0237/2015 (8/6) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
ukončení ubytování v Azylovém domě pana Ondřeje Medveckého, paní Jany Tyburcové, a 
pana Jana Farkaše, paní Marie Ferencové a pana Jiřího Vacha,  paní Věry Hrehové, paní 
Šárky Ferencové, paní Jany Zábranské, paní Ireny Kovacsové, pana Jana Síkory, pana 
Miroslava Horvátha a paní Anny Horváthové Vachové. 
  
8. Rámcová dohoda o spolupráci při poskytování dat se společností CELIA-CZ, s.r.o. 
Usnesení č. 0238/2015 (8/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením ,,Rámcové dohody o spolupráci při poskytování dat,,  se společností CELIA-CZ, 
s.r.o.,  
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné dohody. 
  
9. Záštita starosty města Strakonice – Minibasketbalová liga ZŠ Strakonice 2015      
Usnesení č. 0239/2015 (8/8) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s udělením záštity starosty města Strakonice nad Minibasketbalovou ligou ZŠ Strakonice 
2015 konanou ve Sportovní hale STARZ Strakonice a v tělocvičnách základních škol 
v termínu od února do června 2015.  
 
10. Předkládání zápisů z jednání komisí RM 
Usnesení č. 0240/2015 (8/9) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla, 
že zápisy z jednání jednotlivých komisí RM, které obsahují požadavky na usnesení, bude na 
jednání RM předkládat osobně vždy předseda komise popř. její pověřený člen či pracovník 
příslušného  odboru. 
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11. Rozpočtová  opatření  č.  169 – 173         
Usnesení č. 0241/2015 (8/10) 
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje 
RO  č. 169 ve výši 82 500,- Kč. 
Neinvestiční grant Jihočeského kraje na podporu tvorby aktualizací analytických podkladů 
obcí s rozšířenou působností. 
(v tis. Kč) 

text čerpáno od schváleno změna zůstatek 
atualizace analyt.podkladů Jihočeský kraj 0 82,5 82,5 
účelová dotace bude v letošním roce zcela vyčerpána     

rozpočtová skladba ÚZ organizace paragraf položka částka 
příjmy                426 290   4122 82,5 
výdaje               426 290 3635 5169 82,5 
RO  č. 170  ve výši  37 800,- Kč 
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin. 
(v tis. Kč) 

text čerpáno od schváleno změna zůstatek 
výsadba melioračních dřevin státní rozpočet 16,8 37,8 54,6 
účelová dotace bude v letošním roce zcela vyčerpána     
rozpočtová skladba ÚZ organizace paragraf položka částka 
příjmy                29 004 404   4216 37,8 
výdaje               29 004 404 1036 5169 37,8 
RO  č. 171    
Úprava přijatých účelových dotací a jejich použití v souladu  se  Zákonem  č. 250/2000 Sb, o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 16, odst. 4, (rozpočtová opatření se 
uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu). Uvedené 
doplatky dotací byly připsány na účet města v prosinci r. 2014. 

• 46 200,- Kč - přijaté transfery od obcí - příjmy za přestupky za 2. pololetí r. 2014 a za 
umístění 2 občanů v domově pro seniory ve Strakonicích  (upravený rozpočet činí 185 
100,- Kč, skutečnost 231 300,- Kč ). 

 
• 50 735,- Kč – přijatý příspěvek úřadu práce na úhradu mzdových nákladů 

zaměstnanců na veřejně prospěšné práce včetně pojistného na sociální zabezpečení a 
pojistného na veřejné zdravotní pojištění a na výkon veřejné služby (upravený 
rozpočet činí  466 440,- Kč, skutečnost 517 175,- Kč ). 

 
• 1 045 113,39 Kč – doplatek dotace na projekt „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a 

modernizace“  (upravený rozpočet činí 34 636 540,- Kč, skutečnost 35 681 653,- Kč, 
výdaje na projekt v roce 2014: 63 370,6 tis. Kč, celkové výdaje na projekt dosud  75 
561,4  tis. Kč), dotace je uvolňována dle skutečných uznatelných výdajů, bude 
doplacena v r. 2015. 

RO  č. 172  ve výši  23 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru vnitřních věcí z položky finanční dary 
při narození dítěte na položku balíčky k životnímu jubileu. 
(v tis. Kč) 

text kryto 
upravený 
rozpočet změna 

rozp. 
po 

změně 

skutečnost 
k 31.12. 

předpoklad 
čerpání 

dary při životních jubileí   350,0 23,0 373,0 371,8 371,8 
    narození dětí 1 450,0 -23,0 1 427,0 1 155,0 1 155,0 
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rozpočtová skladba   org paragraf položka částka   

výdaje                 109 3399 5194 23,0   
výdaje                 109 3399 5492 -23,0   
RO  č. 173    Změna rozpisu rozpočtu  
Tímto rozpočtovým opatřením nedochází ke změně částky ani účelu poskytnutých prostředků, 
dochází pouze k přesunům v rámci daného odboru 
 
odbor účel org. paragraf položka částka 
            
Maj úroky z úvěru - Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace 726 2321 5141 12 000 
  úroky z úvěru - Nákup hmot. majetku - Pivovaru Strakonice 999 1012 5141 -12 000 
      
Maj VHF - vodovody - opravy a údržba vodovodního řadu Mlýnská 727 2310 5171 250 000 
 (VHF - přesun z investiční položky na neinvestiční)  727 2310 6121 -250 000 
      
Maj VHF - vodovody - výměna čerpadel vodojemu na Podsrpu 727 2310 5171 201 000 
 (VHF - přesun z investiční položky na neinvestiční)  727 23xx 6121 -201 000 
      
Maj VO - investice - stavba veřejného osvětlení Dražejov 790 3631 6121 169 000 
 (VO - přesun z neinvestiční položky na investiční) 790 3631 5171 -169 000 
      
Maj VS - opravy a údržba - oprava výměník. stanice v letním kině 790 3634 5171 109 000 
 (VS - přesun z investiční položky na neinvestiční) 790 3634 6121 -109 000 
      
KT Personální - odměny uvolněných zastupitelů 57 6112 5023 6 000 
 Personální - odměny - výbory, komise 56 6112 5023 -6 000 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 169 - 173  provést. 
 
12. TS - výměna původních oken a dveří včetně vyzdění meziokenních vložek domu čp. 
204, 205 a 206 ul. Stavbařů Strakonice         
Usnesení č. 0242/2015 (8/11) 
Rada města po projednání  
I. Pověřuje 
majetkový odbor realizací předmětné akce: výměna původních oken a dveří včetně vyzdění 
meziokenních vložek domu čp. 204, 205 a 206 ul. Stavbařů Strakonice. 
I. Souhlasí 
s převodem finančních prostředků ve výši 3.000.000 Kč mimo odvod HV minulých let na 
dílčí akci: výměna původních oken a dveří včetně vyzdění meziokenních vložek domu čp. 
204, 205 a 206 ul. Stavbařů Strakonice. 
 
13. Smlouva č. 14166583 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
na projekt „Realizace energetických úspor v objektu Sportovní haly“       
Usnesení č. 0243/2015 (8/13) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy č. 14166583 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Realizace 
energetických úspor v objektu Sportovní haly“ mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 
01 Strakonice a Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11. 
Dotace se poskytuje ve výši 611.973,- Kč. 
II. Pověřuje 
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starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
14. Smlouva č. 14166413 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
na projekt „Zateplení a výměna oken MŠ Spojařů, Strakonice“      
Usnesení č. 0244/2015 (8/14) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy č. 14166413 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení a výměna 
oken MŠ Spojařů, Strakonice“ mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a 
Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
  
15. Zrušení usnesení RM 0148/2014, II. – dodatek zřizovací listiny MěKS     
Usnesení č. 0245/2015 (8/15) 
Rada města po projednání  
I. Ruší 
usnesení RM č. 0148/2014 (5/13), bod II. ze dne 10. 12. 2014 – „doporučuje ZM schválit 
dodatek ke zřizovací listině MěKS Strakonice“. 
 
16. VŘ na pozici ředitele MěÚSS – jmenování komise      
Usnesení č. 0246/2015 (8/17) 
Rada města po projednání  
I. Jmenuje 
Mgr. Břetislava Hrdličku, pí Helenu Brejchovou, p. Milana Jungvirta, p. Radka Chvostu, 
MUDr. Lenku Scheinostovou, Mgr. Lenku Vysokou, pí Miloslavu Pašavovou, Mgr. Martinu 
Kotrchovou,  Ing. Josefa Moučku - členy komise pro výběrové řízení na obsazení funkce 
ředitele MěÚSS s hlasem rozhodujícím. 
Náhradními členy výběrové komise -  Mgr. Jana Svobodu, p. Josefa Štrébla. 
 
17. Záštita starosty města Strakonice - VI. ročník turnaje dospělých – Memoriál 
Miroslava Boučka nejstaršího 
Usnesení č. 0247/2015 (8/18) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s udělením záštity starosty města Strakonice nad VI. ročníkem turnaje dospělých - Memoriál 
Miroslava Boučka nejstaršího - dne 24. 1. 2015. 
 
18. Projekt „Technické zajímavosti, zapomenutá místa a rozhledny Strakonic a okolí“ - 
spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice                
Usnesení č. 0248/2015 (8/19) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje „Podpora cestovního 
ruchu“ na projekt: „Technické zajímavosti, zapomenutá místa a rozhledny Strakonic a okolí“.    
 
19. Projekt „Cesta vody – prohlídka města za magického úplňku“ - spolufinancování 
projektu z prostředků města  Strakonice        
Usnesení č. 0249/2015 (8/20) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
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s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje „Podpora kultury“ na 
projekt: „Cesta vody – prohlídka města za magického úplňku“.    
       
20. Projekt „Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu tribuny pro diváky  
ve sportovním areálu Na Sídlišti, Strakonice“  
Usnesení č. 0250/2015 (8/21) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje - Podpora sportu, na 
projekt „Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu tribuny pro diváky ve sportovním areálu 
Na Sídlišti, Strakonice“. 
II. Souhlasí  
v případě získání grantu z výše uvedeného grantového programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2015 na spolufinancování 
realizace projektu „Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu tribuny pro diváky ve 
sportovním areálu Na Sídlišti, Strakonice“. 
 
21. Jmenování dalších členů komisí                                  
Usnesení č. 0251/2015 (7/7) 
Rada města po projednání  
I. Jmenuje 
další členy jednotlivých komisí takto: 

a) komise pro bezpečnost a prevenci: p. Jiří Voldán 
b) komise pro sociální věci a zdravotnictví: pí Jaroslava Fornbaumová 
c) komise pro cestovní ruch: p. Martin Rataj 
d) komise pro sport: p. Karel Krž, Mgr. Václav Marek 
e) komise školství: Mgr. Tomáš Bernad, Mgr. Václav Růžička 
f) komise pro rozvoj města a podnikání: p. Vojtěch Jedlička 

 
22. Reklamní plochy v příspěvkové organizaci STARZ Strakonice 
Usnesení č. 0252/2015  
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
majetkovému odboru, finančnímu odboru, odboru školství a CR a příspěvkové organizaci 
STARZ Strakonice provést revizi smluv, týkajících se pronájmu ploch a prostor za účelem 
reklamy v příspěvkové organizaci STARZ Strakonice a následně předložit na jednání RM.  
 
23. Žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Grantů Jihočeského kraje pro 
rok 2015 na projekt „Třicet let sledování čápů bílých na Strakonicku, Blatensku a 
Vodňansku“ 
Usnesení č. 0253/2015  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace Jihočeského kraje v rámci Grantů Jihočeského kraje pro rok 2015 na 
projekt „Třicet let sledování čápů bílých na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku“. 
 
 
 
p. Milan Jungvirt           pí Helena Brejchová 
  místostarosta                   místostarostka  


