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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  9. jednání Rady města Strakonice 

konaného 4. února 2015 v malé zasedací místnosti 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     7 členů RM 
Mgr. Hrdlička – starosta 
p. Jungvirt – místostarosta 
pí Brejchová - místostarostka  
RM: Ing. Oberfalcer, p. Chvosta, Ing. Moučka, p. Štrébl 
Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru VV 

Omluveni:    
  
Program:  
                      
1. Uzavření smlouvy č. 9/2015 dle ust. § 17 odst. 5 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech mezi 
městem Strakonice a  obcí Horní Vltavice, 384 91 Horní Vltavice č.p. 80, IČ 00250422, 
jejímž předmětem je likvidace odpadu na rekreační chatě v Zátoni  za celkovou částku 2.723,- 
Kč včetně 21% DPH za rok 

       Usnesení č. 0254/2015 
2. Zpracování dodatku č. 12 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy, jako veřejné 
služby na území města Strakonice, uzavřené se společností ČSAD STTRANS a.s. Strakonice 

       Usnesení č. 0255/2015 
3. MP – Uzavření smlouvy na pojištění strážníků 

       Usnesení č. 0256/2015 
4. Zápis z 2. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání 

       Usnesení č. 0257/2015 
5. Zápis z jednání kontrolního výboru 1/2015 ze dne 13. 1. 2015 

       Usnesení č. 0258/2015 
6. Zápis z komise pro sociální věci a zdravotnictví, zařazení do pořadníku a přidělení bytu       
v domě s pečovatelskou službou 

       Usnesení č. 0259/2015 
7. Licenční smlouva 

       Usnesení č. 0260/2015 
8. Vlajka pro Tibet 

       Usnesení č. 0261/2015 
9. Jmenování dalšího člena komise 

       Usnesení č. 0262/2015 
10. Pojistná smlouva č. 5900069401 

       Usnesení č. 0263/2015 
11. Uzavření  Dodatků č. 1/2015 ke smlouvě o sběru, odvozu a likvidaci směsného 
komunálního odpadu č. 1500, č. 1698 a č. 1771 mezi městem Strakonice a Technickými 
službami Strakonice s.r.o., Raisova 274, 386 01 Strakonice, IČ 25156888, jejichž předmětem 
je upřesnění počtu a velikosti nádob, četnost a den svozu a cena za služby včetně DPH + 
pronájem popelových nádob. 

       Usnesení č. 0264/2015 
12. Sňatečný obřad – povolení výjimky 

       Usnesení č. 0265/2015 
13. Zápis z 2. jednání Komise školství  

       Usnesení č. 0266/2015 
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14.  A/Zápis z 1. jednání Komise pro sport  
      Usnesení č. 0267/2015 

B/ Zápis z 2. jednání Komise pro sport 
       Usnesení č. 0268/2015 

15. VŘ na pozici ředitele/ředitelky Městského kulturního střediska Strakonice 
       Usnesení č. 0269/2015 

16. Majetkové záležitosti 
          Usnesení č. 0270/2015 – 0329/2015 

14. Finanční vypořádání se SR a odbory MěÚ – rozpočtová opatření č. 2 – 3 a RO č. 4 - 6 
       Usnesení č. 0330/2015 

15. TS - Aktualizace plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2015 
       Usnesení č. 0331/2015 

16. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
       Usnesení č. 0332/2015 

17. Darovací smlouva ČZ a.s. 
       Usnesení č. 0333/2015 

18. Zápis z 1. jednání Komise pro bezpečnost 
       Usnesení č. 0334/2015 

19. Projekt „Zateplení a výměna oken MŠ A. B. Svojsíka, Strakonice“– podání žádosti o 
dotaci a pověření k jednání se SFŽP ČR    

       Usnesení č. 0335/2015 
20. Projekt „Zateplení a výměna oken budovy I. stupně ZŠ Dukelská, Strakonice“– podání 
žádosti o dotaci a pověření k jednání se SFŽP ČR 

       Usnesení č. 0336/2015 
21. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města        

       Usnesení č. 0337/2015 
22. Návštěva města Haag, Dolní Rakousko  

       Usnesení č. 0338/2015 
23. Nákup notebooků členům RM 

       Usnesení č. 0339/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta p. Milan Jungvirt v 15:30 hodin 
v kanceláři starosty MěÚ. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
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1. Uzavření smlouvy č. 9/2015 dle ust. § 17 odst. 5 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech mezi 
městem Strakonice a  obcí Horní Vltavice, 384 91 Horní Vltavice č.p. 80, IČ 00250422, 
jejímž předmětem je likvidace odpadu na rekreační chatě v Zátoni  za celkovou částku 
2.723,- Kč včetně 21% DPH za rok 
Usnesení č. 0254/2015 (9/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s opakovaným uzavíráním smluv dle ust. § 17 odst. 5 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech mezi 
městem Strakonice a  obcí Horní Vltavice, 384 91 Horní Vltavice č.p. 80, IČ 00250422, 
jejichž předmětem bude likvidace odpadu na rekreační chatě v Zátoni za celkovou částku 
2.723,- Kč včetně 21% DPH  za příslušný kalendářní rok. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smluv v předloženém znění. 
 
2. Zpracování dodatku č. 12 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy, jako 
veřejné služby na území města Strakonice, uzavřené se společností ČSAD STTRANS a.s. 
Strakonice 
Usnesení č. 0255/2015 (9/2) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
cenu přepravního výkonu pro rok 2015 ve výši 37,20 Kč/km. 
II. Bere na vědomí 
předpokládanou ztrátu pro rok 2015 ve výši 4 548 000,- Kč za předpokladu ujetí 164 300 km 
pro potřeby města Strakonice, tj. 379 000,- Kč/měs 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu dodatku č.12 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy, jako 
veřejné služby na území města Strakonice. 
 
3. MP – Uzavření smlouvy na pojištění strážníků 
Usnesení č. 0256/2015 (9/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Pojistné smlouvy č. 5900069399 s Pojišťovnou České spořitelny, a.s., Vienna 
Insurance Group, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku.   
II. Ukládá 
veliteli strážníků postupovat dle smlouvy. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem Pojistné smlouvy č. 5900069399 s Pojišťovnou České spořitelny, 
a.s., Vienna Insurance Group.   
 
4. Zápis z 2. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání 
Usnesení č. 0257/2015 (9/4) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 15. 1. 2015. 
 
5. Zápis z jednání kontrolního výboru 1/2015 ze dne 13. 1. 2015 
Usnesení č. 0258/2015 (9/5) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z jednání kontrolního výboru 1/2015 ze dne 13.1.2015. 
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6. Zápis z komise pro sociální věci a zdravotnictví, zařazení do pořadníku a přidělení 
bytu v domě s pečovatelskou službou 
Usnesení č. 0259/2015 (9/7) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví ze dne 21.1.2015. 
II. a/ Ruší 
usnesení číslo č. 3772/2014 ze dne 9. dubna 2014 (Zpracování Analýzy zdravotního stavu 
obyvatel Strakonic a Zdravotního plánu města)  bod III. Pověření garancí místostarostkou 
PhDr. Ivanu Říhovou. 
   b/ Pověřuje 

místostarostku města Strakonice Helenu Brejchovou garancí nad zpracováním Zdravotního 
plánu města Strakonice. 
III.  Bere na vědomí 
nabídku Národní sítě Zdravých měst ČR na zpracování Analýzy zdravotního stavu obyvatel 
Strakonic. 
IV. Souhlasí  
se zpracováním Zdravotního plánu města Strakonice bez nároku na rozpočet města. 
V.  Souhlasí 
s přidělením bytu: 
o velikosti 1+0 a výměře  39,52 m2, číslo bytu 13 v Domě s pečovatelskou službou, Jezerní 
1281, Strakonice paní Miladě Kociánové, 386 01 Strakonice, přičemž smlouva o nájmu bytu 
bude uzavřena na dobu určitou  jednoho roku s možností automatického prodloužení vždy o 
další rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou 
jednotku je stanoveno dle usnesení RM č. 658/2011 ze dne  22.6.2011, tj. ve výši 50,-Kč/m2.   
VI. Ukládá 
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválená usnesení.  
 
7. Licenční smlouva 
Usnesení č. 0260/2015 (9/8) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
dodatky k licenčním smlouvám pro programové produkty – Evidence dopravních agend , 
Evidence myslivosti, Myslivecké a rybářské průkazy, Evidence sociální agend a Elektronické 
testy pro mysliveckou stráž mezi  Městem Strakonice a YAMACO Software s.r.o. Předmětem 
dodatků smluv je změna právní formy dodavatele z Karel Janeček Ing. YAMACO Software, 
IČ 48463850 na  YAMACO Software s.r.o., IČ 03597504. 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem dodatků k licenčním smlouvám. 
 
8. Vlajka pro Tibet 
Usnesení č. 0261/2015 (9/9) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyvěšením Tibetské vlajky dne 10.3.2015 na hlavní budově MěÚ („Vlajka pro Tibet“) u 
příležitosti 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. 
II. Ukládá 
kanceláři tajemníka – oddělní správní vyvěsit vlajku. 
 
9. Jmenování dalšího člena komise 
Usnesení č. 0262/2015 (9/10) 
Rada města po projednání  



 5 

I. Jmenuje 
PhDr. Ivanu Říhovou členkou Komise pro cestovní ruch. 
 
10. Pojistná smlouva č. 5900069401 
Usnesení č. 0263/2015 (9/11) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
a) s uzavřením  Pojistné smlouvy č. 5900069401s Pojišťovnou České spořitelny, a.s.      
    Vienna Insurance Group, která  řeší pojištění dvou zkušeních komisařů na období  
    6.2.2015 – 5.2.2016 
b) s úhradou  pojistného ve výši 2 052 Kč ročně  z pojištění majetku a osob  
II.  Pověřuje  
starostu města Strakonice podpisem Pojistné smlouvy č. 5900069401s Pojišťovnou České 
spořitelny, a.s. Vienna Insurance Group. 
 
11. Uzavření  Dodatků č. 1/2015 ke smlouvě o sběru, odvozu a likvidaci směsného 
komunálního odpadu č. 1500, č. 1698 a č. 1771 mezi městem Strakonice a Technickými 
službami Strakonice s.r.o., Raisova 274, 386 01 Strakonice, IČ 25156888, jejichž 
předmětem je upřesnění počtu a velikosti nádob, četnost a den svozu a cena za služby 
včetně DPH + pronájem popelových nádob 
Usnesení č. 0264/2015 (9/12) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatků č. 1/2015 ke smlouvám o sběru, odvozu a likvidaci směsného 
komunálního odpadu č. 1500, č. 1698 a č. 1771  s Technickými službami Strakonice s.r.o., 
Raisova 274, 386 01 Strakonice, IČ 25156888, jejichž předmětem je upřesnění počtu a 
velikosti nádob, četnost a den svozu a cena za služby včetně DPH + pronájem popelových 
nádob. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem Dodatků č. 1/2015 ke smlouvám o sběru, odvozu a likvidaci směsného 
komunálního odpadu č. 1500, č. 1698 a č. 1771 v předloženém znění. 
 
12. Sňatečný obřad – povolení výjimky 
Usnesení č. 0265/2015 (9/13) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla  
vyhovět žádosti snoubenců p. Tomáše Kropáčka a sl. Zuzany Prokopové, tzn. uskutečnit 
příslušný sňatečný obřad dne 11.07.2015 na statku v Jedraži.  
Za provedení sňatečného obřadu na uvedeném místě žadatelé uhradí správní poplatek ve výši 
1.000,- Kč a dále provozní poplatek ve výši 3.000,- Kč. 
 
13. Zápis z 2. jednání Komise školství  
Usnesení č. 0266/2015 (9/20) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání Komise školství ze dne 29.1.2015. 
II. Schvaluje 
záměr projektu – Žákovská prospěchová stipendia. 
III. Ukládá 
Komisi školství zapracovat připomínky RM k projektu – Žákovská prospěchová stipendia. 
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14.  A/Zápis z 1. jednání Komise pro sport  
Usnesení č. 0267/2015 (8/9) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání komise pro sport ze dne 8. 1. 2015. 
II. Upravuje 
účel užití poskytnutého finančního příspěvku v usnesení číslo 4333/2014 ze dne 24. 9. 2014 
takto: 

VII. Souhlasí   
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč Spolku orientačních Sportů 
Strakonice na zapůjčení časomíry při oblastním závodu v orientačním běhu na Zálesí u 
Vacova dne 21. 9. 2014.  

III. Nesouhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku Fotbalovému klubu Junior Strakonice, o. s., na ceny při 
Vánočním fotbalovém turnaji pro ročníky 2008 a ml. ve Sportovní hale STARZ Strakonice 
dne 20. 12. 2014.  

 
B/ Zápis z 2. jednání Komise pro sport 
Usnesení č. 0268/2015 (9/16) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání komise pro sport ze dne 22. 1. 2015. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč SK Basketbal Strakonice na organizaci 
minibasket-balové ligy základních škol 2015 pořádané ve Sportovní hale STARZ Strakonice 
a v tělocvičnách základních škol v termínu únor-červen 2015.  
III. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč SK Basketbal Strakonice na organizaci 
akce Neděli bez basketbalu si neumíme představit konané ve Sportovní hale STARZ 
Strakonice a v tělocvičně TJ ČZ Strakonice dne 22. 3. 2015. 
IV. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 15 000 Kč Okresnímu sdružení ČUS Strakonice 
na organizaci vyhlášení nejlepších sportovců okresu Strakonice za rok 2014 v Rytířském sále 
strakonického hradu dne 15. 1. 2015. 
V. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 4 500 Kč Okresnímu fotbalovému svazu Strakonice na 
organi-zaci turnajů určených pro mládež od 6 do 14 let v únoru 2015 a v březnu 2015.  
VI. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč Františku Burdovi na organizaci III. ročníku 
hokejového turnaje veteránů jako III. ročník memoriálu Jaroslava Sovy na Zimním stadionu ve 
Strakonicích dne 21. 3. 2015.   
VII. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 4 000 Kč TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na soubor 
turnajů v házené pro mládež v Házenkářské hale ve Strakonicích, a to konkrétně: 18. 1. 2015 
Celostátní turnaj pro starší žáky, 7. 2. 2015 Celostátní turnaj pro starší žáky, 15. 3. 2015 Krajský turnaj 
pro mladší žáky, 22. 3. 2015 Celostátní turnaj pro starší žáky. 
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč TJ Sokol Strakonice na organizaci župního 
přeboru v plavání ve Strakonicích dne 17. 1. 2015.  
IX. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč TJ Sokol Strakonice na zajištění účasti při 
republikové přehlídce pódiových skladeb v Praze v březnu 2015.   
X. Souhlasí 



 7 

s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč TK Strakonice, spolku, na organizaci 
krajského přebo-ru dorostenců v hale TK Strakonice ve dnech 14.-16. 2. 2015. 
XI. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč TK Strakonice, spolku, na organizaci 
celostátního tur-naje starších žákyň v hale TK Strakonice ve dnech 28. 2.-2. 3. 2015. 
XII. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč TK Strakonice, spolku, na organizaci 
celostátního tur-naje starších žáků v hale TK Strakonice ve dnech 28. 2.-2. 3. 2015.  
XIII. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč TK Strakonice, spolku, na organizaci IV. 
ročníku turnaje dospělých – Memoriál Miroslava Boučka nejstaršího – dne 24. 1. 2015  
XIV. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč Základní škole F. L. Čelakovského, Strakonice, 
Jezerní 1280 na zajištění účasti při krajském kole florbalu – chlapci – III. kategorie (6. a 7. ročníky) 
v Kaplici dne 14. 1. 2015.  
XV. Upravuje 
termín a místo konání u poskytnutého finančního příspěvku v usnesení číslo 4333/2014 ze 
dne 24. 9. 2014 takto: 

X. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč SK Basketbal Strakonice na 
rozhodčí a ceny při Vánočním turnaji minižactva 2014 v hale TJ ČZ Strakonice dne 
21. 12. 2014. 

 
15. VŘ na pozici ředitele/ředitelky Městského kulturního střediska Strakonice 
Usnesení č. 0269/2015 (9/21) 
Rada města po projednání  
I. Vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Městského kulturního střediska Strakonice 
s termínem podání přihlášek do 20.2.2015. 
II. Jmenuje 
členy komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Městského kulturního 
střediska Strakonice s  hlasem  rozhodujícím: Mgr. Břetislav Hrdlička, pí Helena Brejchová, 
p. Milan Jungvirt, RNDr. Ladislav Havel, Ing. Josef Moučka, p. Josef Štrébl, Ing. Rudolf 
Oberfalcer. 
Náhradními členy výběrové komise: p. Radek Chvosta, p. Josef Zoch, Pavel Zach, DiS.  
 
16. Majetkové záležitosti 
 
1) Smlouva o zřízení služebnosti: „71010-007523 Strakonice, U Blat. mostu, MK, VP“ 
Žadatel: O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 
Zastoupena : ŠINDY a.s., 5. května 16, 252 41 Dolní Břežany 
Usnesení č. 0270/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy  o služebnosti v souvislosti s realizací akce: „71010-007523 Strakonice, 
U Blat. mostu, MK, VP“ na pozemku v majetku města Strakonice parc. č. dle KN 1194/2 
v k.ú. Strakonice. Služebnost se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 100,- Kč. 
K jednorázové náhradě bude připočtena DPH ve výši stanovené platným právním předpisem. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné  smlouvy. 
 
2) Slečna Bc. Barbora Kovářová, Čejetice, Strakonice – žádost o pronájem prodejního 
stánku 
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Usnesení č. 0271/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s pronájmem gastro stánku číslo 10, včetně pozemku p.č. st. 308 pod a před stánkem 
(markýza), nacházející se na tržnici u kostela Svaté Markéty, vše v k.ú. Strakonice, slečně Bc. 
Barboře Kovářové, Čejetice, Strakonice, za účelem provozování občerstvení, převážně se 
sortimentem takzvané palačinkárny, za cenu 4.000,- Kč měsíčně + náklady na služby a 
energii, dle poměrových měřidel.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 12-ti měsíců a v případě, že nájemce bude plnit 
řádně povinnosti nájemce stanovené předmětnou nájemní smlouvou, dojde k automatickému 
prodlužování předmětné smlouvy.  
Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu lze ze strany pronajímatele 
ukončit také s dvouměsíční výpovědní lhůtou bez uvedení důvodů. 
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku je zahrnuto užívání společného sociálního zařízení 
a úklidové komory, dále náklady za spotřebu elektrické energie a vody, kdy budoucí uživatel 
prodejního stánku má právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  
Dále je u gastro stánku ve výši nájmu zahrnuto užívání společného sociálního zařízení 
určeného pro veřejnost a skladu, dále náklady za spotřebu elektrické energie a vody, kdy 
budoucí uživatel prodejního gastro stánku má právo toto sociální zařízení užívat, ale i o něj 
pečovat.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
3) Výběrové řízení na dodání sadebního materiálu do lesů města Strakonice v roce 2015 
Usnesení č. 0272/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele na „Dodání sadebního materiálu do lesů města 
Strakonice v roce 2015“.  
Nejvýhodnější nabídka byla podána touto firmou: Lesní školka Vědomice s.r.o., Lesní 193, 
413 01 Vědomice, IČ: 28704282 za cenu za sadební materiál: 53.200,- Kč bez DPH, tj. 
61.180,- Kč vč. DPH. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem: Lesní školka Vědomice s.r.o., Lesní 193, 413 01 
Vědomice, IČ: 28704282, na dodání sadebního materiálu do lesů města Strakonice v roce 
2015, za cenu za sadební materiál : 53.200,- Kč bez DPH, tj. 61.180,- Kč vč. DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
4) Výběrové řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice 
pro rok 2015 
Usnesení č. 0273/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele na „Provádění těžby a přibližování dřeva v lesích 
města Strakonice pro rok 2015“. Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou: Přípravné práce, 
Kotalík Josef, Dobrovského 1047/56, 397 01 Písek, IČ: 68524811, za cenu „těžba bez 
sortimentace“: 371.611,- Kč bez DPH, tj. 449.584,- Kč s DPH, přičemž uvedené ceny jsou 
platné i pro „těžbu s kompletní sortimentací dřeva“. 
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II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem: Přípravné práce, Kotalík Josef, 397 01 Písek, IČ: 
68524811, na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice pro rok 2015, za 
cenu „těžba bez sortimentace“: 371.611,- Kč bez DPH, tj. 449.584,- Kč s DPH, přičemž 
uvedené ceny jsou platné i pro „těžbu s kompletní sortimentací dřeva“ 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
5) Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice pro rok 
2015 
Usnesení č. 0274/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele na „Provádění pěstních prací v lesích města 
Strakonice pro rok 2015“.  
Nejvýhodnější nabídka byla podána touto firmou: Přípravné práce, Kotalík Josef, 397 01 
Písek, IČ: 68524811, za cenu činnosti provádění pěstebních prací: 313.940,- Kč bez DPH, tj. 
379.868,- Kč vč. DPH. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem: Přípravné práce, Kotalík Josef, Dobrovského 1047/56, 
397 01 Písek, IČ: 68524811, na provádění pěstebních činností pro rok 2015, za cenu činnosti 
provádění pěstebních prací: 313.940,- Kč bez DPH, tj. 379.868,- Kč vč. DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
6) Poplatky za uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku města Strakonice.   
Usnesení č. 0275/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
informaci o výši poplatků za uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku města 
Strakonice.   
 
7) Irena Balogová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0276/2015 (9/6) 
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 únor do 20.2.2015 V případě, že 
slečna Irena Balogová, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc únor do 20.2.2015, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
8) Karel a Brigita Irdzovi, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0277/2015 (9/6) 
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 
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Brigitou Irdzovými, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 
další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 20.2.2015. 
V případě, že manželé Karel a Brigita Irdzovi, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc únor do 
20.2.2015, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
9) Jana Všiváková, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0278/2015 (9/6) 
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 únor, a to do 20.2.2015. V případě, že paní Jana 
Všiváková, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc únor do 20.2.2015, nebude jí smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
10) Denisa Žigová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0279/2015 (9/6) 
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 splátky dluhu za měsíc únor, dle podmínek dohodnutých ve 
smlouvě o nájmu bytu a nájemného za měsíc únor, a to do 20.2.2015. V případě, že slečna 
Denisa Žigová, Strakonice neuhradí splátku dluhu za měsíc únor a nájemné za měsíc únor do 
20.2.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
11) Žaneta Grundzová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0280/2015 (9/6) 
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 únor do 20.2.2015. V případě, že paní 
Žaneta Grundzová, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc únor do 20.2.2015, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
12) Alžběta Lacková, Bažantnice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0281/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
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s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 o velikosti 
2+1 a výměře 89,70 m2 v domě č.p. 518 Bažantnice s paní Alžbětou Lackovou, Bažantnice  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 20.2.2015. V případě, že paní 
Alžběta Lacková, Bažantnice, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc únor do 20.2.2015, 
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
13) Vladimíra Božovská,  Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0282/2015 (9/6) 
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 únor a uhrazením splátky dluhu 
za měsíc únor, dle podmínek dohodnutých ve smlouvě o nájmu bytu, a to do 20.2.2015. 
V případě, že paní Vladimíra Božovská, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za 
měsíc únor do 20.2.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
14) Zdeněk a Jolana Kunovi, Bažantnice, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu 
bytu 
Usnesení č. 0283/2015 (9/6) 
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 únor a 
uhrazením splátky dluhu za měsíc únor, dle podmínek dohodnutých v nájemní smlouvě, a to 
do 20.2.2015. V případě, že manželé Jolana a Zdeněk Kunovi, Bažantnice, Strakonice, 
neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc únor do 20.2.2015, nebude jim smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
15) Patricie Bledá, Strakonice – prodloužení Smlouvy   o nájmu bytu 
Usnesení č. 0284/2015 (9/6) 
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 únor a uhrazením splátky dluhu za 
měsíc únor, dle podmínek dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.2.2015. V případě, že 
Patricie Bledá, Strakonice neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc únor do 20.2.2015, 
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
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16) Nikola Pačajová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0285/2015 (9/6) 
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 únor a uhrazením splátky dluhu 
za měsíc únor, dle podmínek dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.2.2015. V případě, 
že slečna Nikola Pačajová, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc únor a splátku dluhu za 
měsíc únor do 20.2.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
17) Helena Irdzová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0286/2015 (9/6) 
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 únor a uhrazením splátky dluhu za 
měsíc leden a únor, dle podmínek dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.2.2015. 
V případě, že slečna Helena Irdzová, Strakonice, neuhradí nájemné a splátky dluhu za měsíc 
leden a únor do 20.2.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
18) Josef Janeček, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 0287/2015 (9/6) 
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 únor do 20.2.2015. V případě, že pan Josef 
Janeček, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc únor do 20.2.2015, nebude mu smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
19) Dagmar Říhová, Strakonice – Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0288/2015 (9/6) 
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 nájemného za měsíc únor do 28.2.2015. V případě, že paní Dagmar 
Říhová, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc únor do 28.2.2015, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
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II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
20) Lenka Svobodová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0289/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 02 o velikosti 
2+kk a výměře 68,10 m2 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová, Strakonice, s paní Lenkou 
Svobodovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 
měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 28.2.2015 a uhrazením 
splátky dluhu za měsíc únor dle podmínek dohodnutých v Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 
09-253, a to do 28.2.2015. V případě, že paní Lenka Svobodová, Strakonice neuhradí 
nájemné a splátku dluhu za měsíc únor do 28.2.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
21) Věnceslava Pohlotková, Strakonice – prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0290/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 009 o velikosti 
1+1 a výměře 37,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Věnceslavou 
Pohlotkovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 
měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 28.2.2015. V případě, 
že paní Věnceslava Pohlotková, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc únor do 28.2.2015, 
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
22) Renata Kotálová, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 0291/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č.002 o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Renatou 
Kotálovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 6 měsíců. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 28.2.2015. V případě, že paní 
Renata Kotálová, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc únor do 28.2.2015, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
23) Věra Hrehová, Strakonice – prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0292/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006 o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Věrou 
Hrehovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 28.2.2015. V případě, že paní 
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Věra Hrehová, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc únor do 28.2.2015, nebude jí smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
24) Marcela Oláhová, Strakonice – prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0293/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o velikosti 
2+1 a výměře 80,90 m2 v domě č.p. 364 ul. Havlíčkova, Strakonice, s paní Marcelou 
Oláhovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o ½ roku. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 28.2.2015. V případě, že paní 
Marcela Oláhová, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc únor do 28.2.2015, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
25) Renata Liptáková, Hoštice u Volyně – žádost o udělení výjimky ze Zásad 
hospodaření s byty v majetku města Strakonice 
Usnesení č. 0294/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice schválených 
ZM dne 15.10.2003 a 22.6.2005, 25.6.2008 a dne 14.9.2011,  paní Renatě Liptákové, Hoštice 
u Volyně, tzn. že nesouhlasí s podáním žádosti o byt.  
 
26) Helena a Pavel Mrkvičkovi, Strakonice – žádost o udělení výjimky ze Zásad 
hospodaření s byty v majetku města Strakonice 
Usnesení č. 0295/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice (tzn. můžou 
podat žádost o byt) schválených ZM dne 15.10.2003 a 22.6.2005, 25.6.2008 a dne 14.9.2011,  
manž. Heleně a Pavlu Mrkvičkovým, Strakonice.  
 
27) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. A01, v domě č.p. 613, ul. Budovatelská, Strakonice  
Usnesení č. 0296/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí  
s přidělením bytové jednotky č. A01 o velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2 v domě č.p. 613 ul. 
Budovatelská, Strakonice, do nájmu panu Tomáši Cinovi, Miloňovice. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
28) Uvolněná b.j. 1+0, č.b. 004, v domě č.p. 518 Bažantnice, Strakonice II 
Usnesení č. 0297/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. 004 v domě č.p. 518, Bažantnice, Strakonice o velikosti 
1+0 a výměře 43,40 m2 s paní Janou Kunovou, Malešice, České Budějovice, přičemž smlouva 
o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení vždy o další  3 
měsíce formou dodatku k NS,  při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu.  
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Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.089,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
29) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 006, v domě č.p. 58 U Sv. Markéty, Strakonice 
Usnesení č. 0298/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí  
s přidělením bytové jednotky č. 006 o velikosti 2+1 a výměře 85,00 m2 v domě č.p. 58 U Sv. 
Markéty, Strakonice, do nájmu paní Denise Miškovčíkové, Strakonice 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. 006 o velikosti 2+1 a výměře 85,00 m2 v domě č.p. 58 
U Sv. Markéty, Strakonice s panem Karlem Rádlem, Strakonice, přičemž smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o další 1 rok  při 
plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 4.546,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
30) Irena Balogová, Strakonice – žádost o přihlášení přítele na služby do bytové 
jednotky 
Usnesení č. 0299/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s přijetím pana Karla Horvátha, Strakonice, do bytu č. B11 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, 
Strakonice za podmínky, že se slečnou Irenou Balogovou bude uzavřen Dodatek k nájemní 
smlouvě č. 2014-254, přičemž předmětem dodatku bude ustanovení, že nájemce  po dohodě 
s pronajímatelem přistupuje k dluhu ve výši 23.470,- Kč (doprava a silniční hospodářství), 
který má dlužník Karel Horváth, Strakonice. Nájemce se zavazuje tento dluh uhradit 
v pravidelných splátkách po 2.500,- Kč měsíčně, splatných vždy do 20. dne v měsíci počínaje 
měsícem následujícím po uzavření této dohody, pod ztrátou výhody splátek, v hotovosti na 
pokladně Městského úřadu Strakonice. Nedodržení tohoto splátkového kalendáře bude 
považováno za hrubé porušení této nájemní smlouvy s právem pronajímatele odmítnout 
prodloužení nájemní smlouvy. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
31) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 010, v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice  
Usnesení č. 0300/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Revokuje 
usnesení RM č. 0158/2014 ze dne 17.12.2014. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 010 v domě č.p. 1391 ul. 
Leknínová, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 63,91 m2, s manž. Helenou a Pavlem 
Mrkvičkovými, Strakonice, za podmínky, že manželům Mrkvičkovým bude povolena 
výjimka ze Zásad hospodaření s byty v majetku města Strakonice a manželé Mrkvičkovi si 
podají Žádost o nájem bytu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku 
s možností prodloužení vždy o další 1 rok formou dodatku ke smlouvě o nájmu bytu při 
plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a v souladu s ustanovením § 4 písm. h) nařízení 
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vlády 146/2003 Sb., v platném znění. Nájemní smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že 
budoucí nájemce bude splňovat podmínky nařízení vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše 
příjmů domácnosti). Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.388,- 
Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
32) Smlouva na dodávku pitné vody – obec Horní Vltavice 
Usnesení č. 0301/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na dodávku pitné vody s dodavatelem – Obec Horní Vltavice pro objekt 
v majetku města Strakonice  – rekreační chata Zátoň 58, 384 91 Horní Vltavice, dle přílohy. 
Předmětem smlouvy je dodávka pitné vody v obci Zátoň - vodné ve výši 11,13 Kč/m3 včetně 
DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města uzavřením předmětné smlouvy na dodávku pitné vody. 
 
33) Záměr na pronájem nebytových prostorů  
Usnesení č. 0302/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostorů ve III. nadzemním podlaží objektu 
bývalé Základní školy Lidická 194 ve Strakonicích, konkrétně učebny o výměře 51,80 m2, 
chodby a WC jsou společné s dalšími nájemci nebytových prostorů ve III. nadz. podlaží 
uvedené budovy. 

 
34) Záměr na pronájem nebytové jednotky  
Usnesení č. 0303/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem nebytové jednotky č. 988/102 o výměře 23,8 m2 v přízemí 
domu č.p. 988 v ul. Ellerova ve Strakonicích 

 
35) I/22 – Strakonice, OK Katovická, SO 305 Stavební úpravy stávající stoky Katovická.  
Usnesení č. 0304/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., na zhotovení stavby 
„I/22 – Strakonice, OK Katovická, SO 305 Stavební úpravy stávající stoky Katovická“, za 
cenu 1.836.107,67 Kč bez DPH, tj. 2.221.690,28 Kč vč. DPH 21 %. 
II. Souhlasí 
na základě poptávkového řízení, s uzavřením smlouvy s firmou PRIMA, akciová společnost, 
Raisova 1004/I, 386 47 Strakonice, IČ: 47239743, na zhotovení stavby „I/22 – Strakonice, 
OK Katovická, SO 305 Stavební úpravy stávající stoky Katovická“, za cenu 1.277.403,09 Kč 
bez DPH, tj. 1.545.657,74 Kč vč. DPH 21 %. 
Předpokládaný termín realizace „stoky Katovická“ je 2.3.2015 – 31.3.2015, tedy před 
termínem zahájení realizace stavby: „I/22 Strakonice, OK Katovická“ (termín zahájení stavby 
dle SOD: 1.4.2015). 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
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36) Obyvatelé bytových domů č.p. 204, 205 a 206 ul. Stavbařů, Strakonice – žádost o 
změnu oken 
Usnesení č. 0305/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s tím, že při realizaci stavebních úprav bytového domu čp. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů ve 
Strakonicích, které spočívají ve výměně původních oken a dveří včetně vyzdění 
meziokenních vložek domu, se velikost stávajících rozměrů výplní otvorů měnit nebude. 
 
37) RI PARTNERS s.r.o., Radim Žahour, Libušská 220/234, 142 00 Praha, IČ: 24777374 
- žádost o souhlas z titulu majitele pozemku p.č. 439/12 v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice 
Usnesení č. 0306/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s upravením a rozšířením stávajícího pozemku podél místní komunikace Švandy Dudáka na 
pozemku p.č. 439/12 v k.ú. Strakonice (v blízkosti restaurace a penzionu Lovecká bašta) 
v rozsahu vyznačeném v mapě, která je nedílnou součástí předmětného souhlasu. 
Souhlas je podmíněn tím, že v případě rekonstrukce místní komunikace Švandy Dudáka na 
pozemku p.č. 439/12 v k.ú. Strakonice dojde k upravení nebo úplnému odstranění dočasné 
stavby parkoviště.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města Strakonice.  
 
38) SALVETE spol. s r.o., Ing. Petr Mikeš, Písecká 506, 386 01 Strakonice 
- žádost o souhlas z titulu majitele pozemků p.č. 395/4, p.č. 395/42 a p.č. 395/13, vše 
v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
- žádost o prominutí poplatků dle Obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2012 
za umístění stavebního zařízení na pozemcích města Strakonice 
Usnesení č. 0307/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s umístěním stavebního zařízení na pozemku p.č. 395/13 na ploše o výměře cca 30 m2 v k.ú. 
Strakonice a to ve dvou obdobích – od 01/2015 do 04/2015 a od 10/2015 do 12/2015, a dále 
souhlasí s umístěním stavebního zařízení na pozemcích p.č. 395/42 a p.č. 395/4 na ploše o 
výměře cca 160 m2 v období od 07/2015 do 09/2015. 
Na pozemku p.č. 395/13 bude umístěno stavební lešení a zázemí stavby a na pozemcích p.č. 
395/42 a p.č. 395/4 bude umístěno stavební zařízení za účelem realizace a překládky 
veřejných sítí, předmětné pozemky jsou v majetku města Strakonice. 
Tento souhlas nenahrazuje odboru dopravy MěÚ Strakonice a souhlas stavebního úřadu. 
II. Nesouhlasí 
s prominutím poplatků, v celkové výši 161.300,- Kč,  dle Obecně závazné vyhlášky města 
Strakonice č. 9/2012 za umístění stavebního zařízení na pozemcích v majetku města 
Strakonice – p.č. 395/13, p.č. 395/42 a p.č. 395/4, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice. 
 
39) Pan Daniel Šimon, Doubravice, Doubravice u Strakonic – žádost o prominutí nájmu 
Usnesení č. 0308/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s prominutím nájmu v zimním období, tj. měsíc leden a únor týkající se  smlouvy číslo 2013 -
425, ze dne 14. 10. 2013, uzavřenou mezi městem Strakonice a panem Danielem Šimonem, 
Doubravice 88, Doubravice u Strakonic,  na prodejní stánek číslo 3 na tržnici u kostela Svaté 
Markéty.  
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II. Bere na vědomí 
po seznámení s přehledem nabízených cen za pronájem v rámci vyhlášeného záměru (které 
byly následně schváleny radou města), s tržním řádem a dále s nájemními smlouvami, týkající 
se předmětných prodejních stánků, včetně pozemku: 
1) sdělení pana Šimona ohledně toho, že stánek číslo 2 platí nájemné o 2.500,- Kč měně, než 
pan Šimon 
2) informaci o tom, že si pan Šimon nemůže zakrýt místo před stánkem slunečníkem, 
případně párty stanem 
3) upozornění na využívání úklidové místnosti, nacházející se ve stánku číslo 11. 
 
40) Paní Anna Poláková, Strakonice 
- žádost o umožnění 2 měsíční výpovědi 
- žádost o zvážení placení nájemného v měsících leden a únor 
Usnesení č. 0309/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s odpuštěním placení nájemného v měsíci leden a únor 2015, týkající se  smlouvy číslo 2013 -
424, ze dne 14. 10. 2013, uzavřenou mezi městem Strakonice a paní Annou Polákovou, 
Strakonice na užívání prodejního stánku číslo 5 na tržnici u kostela Svaté Markéty.  
II. Nesouhlasí 
s uzavřením Dodatku k nájemní smlouvě číslo 2013 – 424, uzavřenou mezi městem 
Strakonice paní Annou Polákovou, Strakonice, jejímž předmětem by bylo, že předmětnou 
smlouvu je možné vypovědět také i s dvouměsíční výpovědní lhůtou, s tím, že v případě 
váženého důvodu k ukončení nájemní smlouvy, bude toto vždy řešeno individuálně.   
 
41) Pan Petr Jankovský, Strakonice – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
Usnesení č. 0310/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy číslo 2014 – 134, uzavřené mezi městem Strakonice a panem 
Petrem Jankovským, Strakonice, dohodou, a to k 31.1.2015, za předpokladu uhrazení všech 
finančních závazků vůči městu Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody.  
III. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem prodejního gastro stánku číslo 8 umístěného na části 
pozemku parc.č. st. 308 v kat. území Strakonice,  a části pozemku parc.č. st. 308 nacházející 
se pod stavbou předmětného prodejního stánku o výměře cca 11,7 m2  a části pozemku 
parc.č. st. 308 nacházející se před čelní stěnou předmětného prodejního stánku (pod 
markýzou) o výměře cca 8,5 m2, vše v k.ú. Strakonice.  
- s minimální výší nájmu za užívání tohoto stánku 4.000,- Kč měsíčně v případě uzavření 
nájemní smlouvy na dobu určitou 12 měsíců bez DPH + inflace + náklady na služby a 
energie dle poměrových měřidel,  
- s minimální výší nájmu za užívání tohoto stánku 5.600,- Kč měsíčně v případě uzavření 
nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců bez DPH + náklady na služby a energie dle 
poměrových měřidel. 
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku je zahrnuto užívání společného sociálního 
zařízení a  úklidové komory, dále náklady za spotřebu elektrické energie, vody, kdy budoucí 
uživatel prodejního stánku má právo  toto  sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj 
pečovat.  
U gastro stánku je ve výši nájmu zahrnuto užívání společného sociálního zařízení určeného 
pro veřejnost a skladu, dále náklady za spotřebu elektrické energie, vody, kdy budoucí 
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uživatelé prodejních gastro stánků mají právo toto sociální zařízení užívat, ale i o něj 
pečovat.  
V případě, že bude nájemní smlouva na užívání prodejního stánku na pozemku p.č. st. 308 
v k.ú. Strakonice uzavřena na dobu 12-ti měsíců, souhlasí s automatickým prodlužováním 
předmětné smlouvy, a to v případě, že budoucí nájemce bude plnit řádně povinnosti nájemce 
stanovené předmětnou smlouvou. 
 
43) Žádost spol. HRDLIČKA OILS s.r.o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad 772, 
Strakonice, zastoupené  Ing. Ivanem Hrdličkou   
Usnesení č. 0311/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s  vyhlášením záměru na snížení nájemného z nebytových prostorů v objektu čp. 772 v ul. 
Krále Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích nájemci spol. HRDLIČKA OILS s.r.o., se sídlem 
Krále Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice,  na dobu  1 roku (duben  2015 – až březen  2016),    
a  sice o 10  % z ročního nájemného. 
 
44) Žádost spol. PAPÍR – speciál, PHP, spol. s.r.o., se sídlem U Markéty 58, Strakonice 
Usnesení č. 0312/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na snížení nájemného z nebytových prostorů v objektu  U Markéty 58 
ve Strakonicích nájemci spol. PAPÍR – speciál, PHP, spol. s.r.o., se sídlem      U Markéty 58, 
Strakonice,  na dobu 1 roku (duben  2015 – až březen  2016), a sice o 20 % z ročního 
nájemného. 
 
45) Uplatnění inflačního koeficientu u pronajatých NP, pozemků a bytových jednotek 
v majetku města Strakonice   
Usnesení č. 0313/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s  neuplatněním inflačního koeficientu pro rok 2015 u všech nájemců nebytových prostorů      
a pozemků v majetku města Strakonice a u bytových jednotek se smluvním nájemným,           
u kterých je možno uplatnit inflační koeficient. 
 
46) Užívání nebytových prostorů v objektu Zámku čp. 1 ve Strakonicích  
Usnesení č. 0314/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem níže uvedených nebytových prostorů v objektu Zámku čp. 
1 ve Strakonicích: 
- nebytové prostory v 1. nadz. podlaží objektu (konkrétně prostory dílny, skladu, umývárny a 
zádveří) o celkové výměře 77,27 m2, nacházející se pod kancelářemi MSP Strakonice, 
v současné době využívané jako dílna a sklad pro výtvarníka a restaurátora MSP. 
- nebytové prostory ve  2. nadz. podlaží objektu (konkrétně prostory 5 kanceláří, místnost pro 
depozitář, čajová kuchyňka, WC, chodba, zádveří a úklidová komora) o celkové výměře 
157,40  m2, v současné době  využívané jako kanceláře MSP Strakonice. 
- nebytové prostory ve  3. nadz. podlaží objektu, nacházející se nad kancelářemi MSP 
Strakonice (konkrétně prostory 4 kanceláří, WC, chodby, 2 skladů a čajové kuchyňky)             
o celkové výměře 139,03  m2,  v současné době využívané jako kanceláře MSP Strakonice. 
- nebytové prostory středověké černé kuchyně o celkové výměře 110,93 m2, konkrétně 
chodba 24,21 m2, expozice přípravny černé kuchyně 23,42 m2, expozice černé kuchyně 16,97 
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m2, chlebová pec 5,58 m2, dvorek 40,75 m2 v objektu Zámku čp. 1, konkrétně v západní části 
mezi II. a III. hradním nádvořím. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku  níže uvedených nebytových prostorů v objektu Zámku čp. 
1 ve Strakonicích: 
- nebytové prostory v přízemí objektu (vstup z 3. hradního nádvoří), jedná se o prostory         
o celkové výměře 54,17 m2, konkrétně klubovna, kancelář, sklad, chodba, WC a umývárna, 
v současné době využívané  jako klubovna SHŠ „Markýz ze  Strakonic“. 
 
47) Žádost o povolení sjezdu  
Žadatel: Ing. Bc. Miroslav Kupka, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0315/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s povolením sjezdu z místní komunikace na pozemku p.č. KN 1301 přes pozemek p.č. KN 
223 vše ve vlastnictví města Strakonice na pozemek p.č. KN 220/1, vše v k.ú. Dražejov u 
Strakonic, v souvislosti s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. KN 220/1 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic. Souhlas je udělen za podmínky, že tímto sjezdem bude zpřístupněn 
celý pozemek p.č. 220/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
 
48) Žádost o povolení sjezdu  
Žadatel: Ing. Josef Maroušek – Atelier DS, Čechova 59, 370 01 České Budějovice 
Usnesení č. 0316/2015 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s povolením sjezdu z místní komunikace Textiláků na pozemku p.č. KN 1066/107 přes 
pozemek p.č. KN 1066/6, vše ve vlastnictví města Strakonice, na pozemek p.č. KN st.944/5 
ve vlastnictví společnosti ČSAD STTRANS a.s., vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti 
s výstavbou: „Samoobslužní plnící stanice CNG v ulici Textiláků, Strakonice“.  
II. Souhlasí  
s povolením přejezdu pozemku p.č. KN 1066/6 ve vlastnictví města Strakonice v souvislosti 
z výjezdem z pozemku p.č. KN st.944/5 ve vlastnictví společnosti ČSAD STTRANS a.s. 
na místní komunikaci Textiláků na pozemku p.č. KN 1066/110 ve vlastnictví soukromých 
osob, vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti s výstavbou: „Samoobslužní plnící stanice CNG 
v ulici Textiláků, Strakonice“.  
 
1) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 0317/2015 (9/6a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice, jehož pořizovací cena je 
vyšší než 20.000,- Kč:  
-  frankovací stroj FRAMA SENCONIC 2130, inv. číslo  22/70/271– poř. cena  79 020,76 
Kč,  datum zařazení 18.10.2005.  
 
2) Žádost o prodej části pozemku parc.č. st. 182/1 v kat. území Nové Strakonice 
Žadatel: ZNAKON, a.s., IČ 260 18 055, se sídlem Sousedovice 44, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0318/2015 (9/6a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc.č. st. 182/1 o výměře cca 428,5 
m2 v kat. území Nové Strakonice, za účelem výstavby garáží.    
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3) Jihočeský kraj - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ 70971641, se sídlem 
Nemanická 2133/10, České Budějovice – zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného 
břemene) v souvislosti s přípravou stavby: „Veřejné osvětlení  u silnice III/13911 
(severní dopravní půloblouk mezi křižovatkami ul. Katovická a Zvolenská – sil. I/22, 
obj. 452). 
Usnesení č. 0319/2015 (9/6a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
(věcného břemene) a následně po vybudování a po vyhotovení geometrického plánu Smlouvy 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) mezi smluvními stranami Jihočeský 
kraj - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ: 70971641, se sídlem Nemanická 2133/10, 
České Budějovice, jako stranou povinnou a městem Strakonice, se sídlem Velké náměstí 2, 
386 21 Strakonice, IČ: 00251810, jako stranou oprávněnou. Předmětem těchto smluv je 
zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch města Strakonice 
(oprávněný), spočívající v povinnosti povinného strpět vybudování vedení VO – kabel NN 
0,4 kV v pozemcích p.č. 1371/2, p.č. 1371/12, p.č. 1371/23, p.č. 1371/155 a  p.č. 1371/160, 
vše v k.ú. Strakonice, které jsou ve vlastnictví povinného.  
Právo služebnosti se pro město Strakonice zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu podpisem předmětných smluv. 
 
4) Ing. Emil Sokol, Prachatice - – žádost o výmaz předkupního práva k pozemku p.č. 
340/1 o výměře 11068 m2 v  k.ú. Strakonice 
Rada města po projednání k výše uvedenému bodu nepřijala žádné usnesení. 
 
5) MTZ MOTOTECHNIKA s.r.o., Písecká 1334, Strakonice, zastoupená jednatelem 
panem Petrem Lukešem – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru na prodej 
Usnesení č. 0320/2015 (9/6a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1208/1 o výměře cca 772 m2 
v k.ú. Strakonice za účelem vybudování parkoviště pro plánovanou skladovací halu 
s prodejnou, (část pozemku v pruhu šíře cca 10 m). Přesná výměra bude určena na základě 
geometrického plánu.  
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku pozemku p.č. 1208/23 o výměře 381 m2 v k.ú. Strakonice  
za účelem výsadby skalky, případně arboreta, po vzájemné dohodě s pracovníky životního 
prostředí – Ing. Feit.  
III. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě číslo 04-735, uzavřené mezi městem Strakonice a  
Technickými službami Strakonice s.r.o., který se bude týkat  snížení výměry pronajímané 
části pozemku p.č. 1208/1 o prodávanou část pozemku, tj. cca 772 m2, v k.ú. Strakonice.  
 
6) Geoteka s.r.o., Strakonice, zastoupená jednatelkou společnosti paní Ing. Václavou 
Vlasákovou – žádost o prodej částí pozemků – vyhlášení záměru na prodej  
Usnesení č. 0321/2015 (9/6a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej částí pozemků p.č. 402/11 a 402/2 o výměře cca 436 
m2, části  pozemku  p.č. 402/3 o  výměře cca 263 m2  a části  pozemku   p.č. 558/31  o výměře 
cca     601 m2, vše v k.ú. Strakonice, za účelem vybudování 25 řadových (souvislých) garáží a 
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malé čerpací stanice PHM s příslušenstvím, případně i s garážemi. Přesná výměra pozemku 
bude určena na základě geometrického plánu.  
 
7) AUTO HOREJŠ s.r.o. Na Křemelce 307, Strakonice, zastoupená jednatelem 
společnosti panem Jaroslavem Horejšem st. a panem Jaroslavem Horejšem ml. – žádost 
o prodej pozemků – vyhlášení záměru na prodej 
Usnesení č. 0322/2015 (9/6a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. st. 3504 o výměře 259 m2 a pozemku             
p.č. 1224/12 o výměře 716 m2 vše v  k.ú. Strakonice,  na kterém se nachází stavba čp. 307 a 
související areál společnosti  AUTO HOREJŠ s.r.o. s tím, že bude zřízeno věcné břemeno 
k uloženým inženýrským sítím v předmětném pozemku p.č. 1224/12 v k.ú. Strakonice.  
 
8)  Manželé Pavel a Ing. Marika Šmicovi, Beroun 266 01 – žádost o prodej pozemku – 
vyhlášení záměru na prodej 
Usnesení č. 0323/2015 (9/6a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
Souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 300/11 o výměře cca 1180 m2  
v k.ú. Mutěnice u Strakonic, za podmínky zřízení věcného břemene ve prospěch města 
Strakonice, spočívající v povinnosti strpět umístění, provozování, opravy a údržbu 
cyklostezky umístěné na předmětném pozemku.  
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. 
 
9) Nabídka pozemků Stavebního bytového družstva Strakonice 
Žadatel: Stavební bytové družstvo Strakonice, IČ 00038911, sídlem Heydukova 116, 386 11 
Strakonice 
Usnesení č. 0324/2015 (9/6a) 
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s  bezúplatným převodem id. podílu ve výši 92173/162945 na pozemcích v lokalitě 
Šumavská: 
podíl na  parc.č. 343/1 o výměře 17700 m2, parc.č. 343/24 o výměře 3769 m2, parc.č. 343/28 
o výměře 236 m2, parc.č. st. 322 o výměře 19 m2, parc.č.st. 320 o výměře 18 m2, parc.č. st. 
319 o výměře 19 m2, parc.č. st. 312 o výměře 19 m2, parc.č. st. 308 o výměře 19 m2, a parc.č. 
st. 301 o výměře 19 m2, vše  v kat. území Přední Ptákovice,  
nabízených městu Strakonice Stavebním bytovým družstvem Strakonice, IČ 00038911, se 
sídlem Heydukova 116, 386 11 Strakonice.  
 
10) Pozemky pod stávajícími trafostanicemi 
Žadatel: E.ON. Distribuce, a.s. 
Usnesení č. 0325/2015 (9/6a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej  pozemků zastavěných stávajícími trafostanicemi, 
tzn. části parcely č. 320/1 v kat. území Přední Ptákovice o  výměře cca 73 m2, části parcely č. 
320/387 v kat. území Přední Ptákovice o výměře cca 104 m2  a části parcely č. 1224/1 v kat. 
území Přední Ptákovice o výměře cca 77 m2, tak aby byl předmětem prodeje pozemek pod 
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stavbou trafostanice i pod okapovými chodníky a aby byl pozemek tvarově zarovnán a ucelen. 
Záměr bude vyhlášen až po předložení geometrických plánů respektujících tyto požadavky.   
 
11) SALVETE spol. s r.o., IČ: 45023786,  se sídlem Písecká 506, Strakonice –  prodej  
části  pozemku  p.č.  1342/6  a pozemku  p.č. 1342/5, vše v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 0326/2015 (9/6a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 1342/6 o výměře cca 850 m2 za cenu 100,-Kč/m2 a 
pozemku p.č. 1342/5 o výměře 206 m2 za cenu 50,-Kč/m2, vše v k.ú. Strakonice, firmě  
SALVETE spol. s r.o., IČ: 45023786,  se sídlem Písecká 506, Strakonice. Přesná výměra 
bude stanovena po vyhotovení geometrického plánu. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
12) Paní Marie Cvachová, Strakonice a pan Vojtěch Frnoch, Strakonice -  výkup  
pozemků p.č. 122/1  o výměře 16 580 m2 a p.č. 122/4 o výměře 690 m2, vše v k.ú. Přední 
Ptákovice,  v plánované v průmyslové zóně Hajská 
Usnesení č. 0327/2015 (9/6a) 
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s  výkupem pozemků p.č. 122/1 o výměře 16 580 m2 a p.č. 122/4 o výměře 690 m2, 
vše v k.ú. Přední Ptákovice,  za  cenu  ve výši  150,-Kč/m2. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemků p.č. 122/1 o výměře 16 580 m2 a p.č. 122/4 o výměře 690 m2, 
vše v k.ú. Přední Ptákovice, za  cenu  ve výši  55,-Kč/m2 v souladu s unesením č. 
161/ZM/2011 ze dne 14.9.2011.   
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
13) Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, IČ: 00031917 se sídlem náměstí Hrdinů 69, 
Volyně  – žádost o změnu  doplatku u směnné smlouvy 
Usnesení č. 0328/2015 (9/6a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu  pozemku p.č. 147/17 o výměře 152 m2 v k.ú. 
Strakonice, odděleného geometrickým plánem z  pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice 
(vlastník město Strakonice), za pozemek p.č. 747/4 o výměře 101 m2 v k.ú. Nové Strakonice.  
 
14) Pan Jaroslav Krása, Kladno, pan  Miroslav Krása, Kladno  a  pan Pavel Krása,  
Kladno  -  
Usnesení č. 0329/2015 (9/6a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s nevyužitím nabídky  prodeje podílů k pozemku p.č. 350/1 o výměře 11587 m2 v  
k.ú. Strakonice od  spoluvlastníků tohoto pozemku, a to p. Jaroslava Krásy, p. Miroslava 
Krásy a p. Pavla Krásy (každý o velikosti 1/6) z titulu předkupního práva, zřízeného podle § 
101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
 
14. Finanční vypořádání se SR a odbory MěÚ – rozpočtová opatření č. 2 – 3 a RO č. 4 - 6 
Usnesení č. 0330/2015 (9/14, 9/14a) 
Rada města po projednání  
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I.  Doporučuje ZM schválit 
RO  č. 2  - finanční vypořádání města Strakonice se SR     
- 73 480,- Kč - vratka nedočerpané dotace z Pogramu prevence kriminality v roce 2014  
  na   projekt „Strakonice – asistent prevence kriminality“ 
 (poskytnuto: 337 000,- Kč, vyčerpáno: 263 520,- Kč, k vrácení: 73 480,- Kč) 
     - 809,- Kč - vratka nedočerpané dotace z Pogramu prevence krimunality v roce 2014 na  
projekt „Strakonice – speciální výslechová místnost“ 
(poskytnuto: 218 000,- Kč, vyčerpáno: 217 191,- Kč, k vrácení: 809,- Kč) 
- 60 000,-Kč- vratka státního příspěvku na výkon pěstounské péče z důvodu ukončení  
pěstounské péče  (poskytnuto: 576 000,- Kč, vyčerpáno: 186 632,- Kč,   
k využití v roce 2015: 329 368,- Kč, k vrácení: 60 000,- Kč) 
339 903,79 Kč- doplatek dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev  
obcí (poskytnuto: 884 000,- Kč, vyčerpáno 1 223 903,79 Kč, doplatek: 339 903,79 Kč) 
292 206,97 Kč- doplatek dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí                           
(poskytnuto: 3 012 420,- Kč, vyčerpáno 3 304 629,97 Kč, doplatek: 292 206,97 Kč) 
RO  č. 3  -  finanční vypořádání s jednotlivými odbory MěÚ      

      Zvýšení schváleného rozpočtu výdajů roku 2015 o částku  18 521 570,- Kč na úhradu výdajů,  
      jejichž předpokládané financování v roce 2014 nebylo provedeno a převádí se do roku 2015: 

- 2 500 000,- Kč - přesun prostředků na výkupy pozemků na v průmyslových zónách, 
zejména  v lokalitě Hajská (rozpočet 2014: 4 000 000,- Kč, čerpáno: 1 469 510,- Kč, zbývá: 2 
530 490,- Kč) 
-126 000,- Kč-přesun prostředků na pojištění majetku, bude použito na pojištění nově  
nabytého a rekonstruovaného stávajícího majetku (rozpočet 2014: 1 100 000,- Kč, čerpáno: 
962 356,- Kč, zbývá: 137 644,- Kč) 

  - 1 168 000,- Kč - přesun prostředků na projekt „Revitalizace strakonického hradu – II. 
etapa“na  dokončení akce  (rozpočet 2014: 8 000 000,- Kč, čerpáno: 6 831 266,- Kč, zbývá: 1 
168,734,- Kč) 
- 883 000,- Kč - přesun prostředků na projekt „Revitalizace sídliště Mír Strakonice – 
náměstíčko“ z důvodu posunu termínu realizace akce (rozpočet 2014: 883 200,- Kč, čerpáno 

0,- Kč, zbývá 883 200,- Kč) 
- 97 000,- Kč - přesun prostředků na akci „ÚV Pracejovice  - rekonstrukce“, v roce 2015  
bude  (rozpočet 2014: 63 468 000,- Kč, čerpáno: 63 370 692,- Kč, zbývá: 97 308,- Kč) 
 - 1 500 000,- Kč - přesun prostředků na opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků a  s   
tím spojené vypracování projektové dokumentace  (rozpočet 2014: 5 000 000,- Kč, čerpáno: 2 

333 586,- Kč, zbývá: 2 666 414,- Kč) 
 - 1 384 000,- Kč - přesun prostředků na akci „Kruhová křižovatka Katovická“ z důvodu 

posunu termínu realizace stavby  (součástí stavby je příprava staveniště, chodníky,    
dopravní značení, kanalizace, veřejné osvětlení, úprava zeleně). 

   (rozpočet 2014: 1 400 000,- Kč, čerpáno: 15 506,- Kč, zbývá: 1 384 494,- Kč)  
 - 1 241 000,- Kč - přesun prostředků na zpracování projektové dokumentace na akci 

„Silnice I/22  Strakonice z důvodu posunutí termínu realizace stavby 
   (rozpočet 2014: 1 300 000,- Kč, čerpáno: 58 080,- Kč, zbývá: 1 241 920,- Kč) 
 - 46 000,- Kč- přesun prostředků na projekt „Revitalizace veřejného prostranství – parkoviště  
    Podskalská, Strakonice“ na dokončení akce 
  (rozpočet 2014: 3 030 000,- Kč, čerpáno: 2 983 018,- Kč, zbývá: 46 982,- Kč) 
- 1 108 000,- Kč  - přesun prostředků na projekt „Regenerace sídliště Stavbařů – VI. etapa“   
na  dokončení stavby (rozpočet 2014: 7 700 000,- Kč, čerpáno: 6 591 359,- Kč, zbývá: 1 108 
641,- Kč) 

- 21 000,- Kč - přesun prostředků na projekt „Revitalizace areálu hřbitova u kostela 
sv.Václava“ na dokončení stavby 

     (rozpočet 2014: 8 000 000,- Kč, čerpáno: 7 978 273,- Kč, zbývá: 21 727,- Kč) 
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- 7 558 000,- Kč  - přesun prostředků na akci „ZŠ Povážská – výstavba nové  budovy“   na 
dokončení  stavby, v současné době je pozastavena úhrada faktur na akci 

(rozpočet 2014: 9 846 000,- Kč, čerpáno: 2 287 912,- Kč, zbývá: 7 558 088,- Kč) 
- 76 000,- Kč -přesun prostředků na spolufinancování projektu „Zavádění systému   
managementu hospodaření s energií v objektech města Strakonice“ z Programu EFEKT 2014 

(rozpočet 2014: 257 500,- Kč, čerpáno: 181 810,- Kč, zbývá: 76 690,- Kč) 
- 22 000,- Kč  - přesun prostředků na akci „Rekonstrukce sportovní tribuny na Sídlišti“ na  
    dokončení stavby (rozpočet 2014: 1 600 000,- Kč, čerpáno: 1 577 556,-  
                                Kč, zbývá  22 444,- Kč) 

- 250 000,- Kč - přesun prostředků na OOV na výplatu odstupného včetně povinného  
                                   pojištění  
                                  (rozpočet 2014: 250 000,- Kč, čerpáno: 0,- Kč, zbývá: 250 000,- Kč) 
- 100 000,- Kč - přesun prostředků na nákup nádob na odpad a bioodpad  

                                (rozpočet 2014: 200 000,- Kč, čerpáno 99 083,- Kč, zbývá  100 917,- Kč)- 
- 329 370,- Kč   - přesun nevyčerpaného příspěvku ze státního rozpočtu na výkon  

                               pěstounské péče 
                              (rozpočet 2014: 516 000,- Kč, čerpáno 186 632,- Kč, zbývá  329 368,- Kč) 
- 65 000,- Kč      - přesun prostředků na reprezentaci a zajištění pohoštění 
                               (rozpočet 2014: 200 000,- Kč, čerpáno 134 678,- Kč, zbývá  65 322,- Kč) 
- 35 200,- Kč  - vratka přeplatku za pronájem nebytových prostor z důvodu ukončení  
                              nájmu  

   - 10 000,- Kč  - převod pokuty na SFŽP (pokuta za neodstranění nedostatků v lese byla 
v závěru loňského roku připsána na účet města, dle zákona č. 289/1995 Sb. 
o lesích je příjmem SFŽP) 

- 2 000,- Kč    - vratka přeplatku pokut, které byly nesprávně uhrazeny na účet města v závěru 
roku   
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
RO  č. 4  ve výši  3 000 000,- Kč 
Zařazení akce „Výměna původních oken a dveří včetně vyzdění meziokenních vložek domu 
čp. 204,   205 a  206  ul.  Stavbařů“ do rozpočtu města.  Technické služby Strakonice s.r.o. 
jsou dle mandátní smlouvy správcem bytového fondu města a  smí hradit pouze opravy, 
veškeré investiční akce musí být prováděny majitelem bytů, tj.  městem Strakonice. 
Vzhledem k velké finanční náročnosti akce bude její realizace v souladu s usnesením  rady  
města  č.  242/2015 ze dne  21. 1. 2015 zajištěna majetkovým odborem. Rozpočtové opatření 
bude kryto navýšením převodu z fondu hospodářské činnosti – bytové hospodářství.  
II.  Schvaluje 
RO  č. 5  ve výši  55 000,- Kč 
Zvýšení rozpočtu odboru rozvoje na položce podklady a dokumenty pro rozvoj města. Částka 
bude využita na úhradu nákladů na externího odborného zpracovatele žádosti o dotaci do 
OPŽP na projekt „Zateplení a výměna oken MŠ A.B. Svojsíka, Strakonice“. 
RO  č. 6  ve výši  55 000,- Kč 
Zvýšení rozpočtu odboru rozvoje na položce podklady a dokumenty pro rozvoj města. Částka 
bude využita na úhradu nákladů na externího odborného zpracovatele žádosti o dotaci do 
OPŽP na projekt „Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně ZŠ Dukelská, Strakonice“. 
(v tis. Kč) 

text kryto schválený 
rozpo čet změna 

rozp. 
po 

změně 

Skutečnost 
k 3.2.2015  

předpoklad 
čerpání

Zprac.žádosti o dotaci – Zateplení a výměna 
oken MŠ A.B. Svojsíka, Strakonice    55,0   
Zprac.žádosti o dotaci – Zateplení a výměna 
oken budovy 1. stupně ZŠ Dukelská, Strakon    55,0   

Podklady a dokumenty pro rozvoj města   50,0 110,0 160,0 0,0 160,0
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    prostředky minulých let 200,0 110,0  0,0 

          

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka částka  
výdaje                 298 3639 5169 110,0  

financování                   8115 110,0  
II.  Ukládá 
finančnímu odboru  RO č. 2  – 4 předložit ke schválení na nejbližším zasedání ZM rozpočtová 
opatření  č.5 - 6  provést. 
 

15. TS - Aktualizace plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2015 
Usnesení č. 0331/2015 (9/17) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s realizací náhradní akce a s jejím dodatečným zařazením do plánu oprav a údržby bytového 
fondu roku 2015:  oprava elektroniky a výměna záložních akumulátorů zdroje pohonu výtahu 
v domě čp.1283, ul.Rybniční, Strakonice. Maximální částka za tuto výměnu bude činit do 
140.000 Kč, včetně DPH. Tato částka bude hrazena z rozpočtu na údržbu a opravy bytového 
fondu. 
 
16. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 0332/2015 (9/18) 
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 středy 1. července  2015 do čtvrtka 30. června 2016 – reprodukovaná hudba – 
Diskotéka Inferno, Spojařů 1254, 386 01 Strakonice – pořádá M-HAI PLUS s. r. o., 
Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice, IČ: 26069172 – každá sobota, pátek jedenkrát 
do měsíce, od 22:00 do 03:00 následujícího dne. 
 
17. Darovací smlouva ČZ a.s. 
Usnesení č. 0333/2015 (9/19) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy mezi ČZ a.s., Sluneční náměstí 2540/5, 158 00  Praha 5            
a Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21  Strakonice, ve které se ČZ a.s. zavazuje 
poskytovat městu Strakonice finanční částku 200,- Kč měsíčně za každé dítě zaměstnanců   
ČZ a.s., umístěné v MŠ ve Strakonicích.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy v předloženém znění. 
 
18. Zápis z 1. jednání Komise pro bezpečnost 
Usnesení č. 0334/2015 (9/22) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání Komise pro bezpečnost. 
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19. Projekt „Zateplení a výměna oken MŠ A. B. Svojsíka, Strakonice“– podání žádosti o 
dotaci a pověření k jednání se SFŽP ČR         
Usnesení č. 0335/2015 (9/23) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Zateplení a výměna oken MŠ A. B. Svojsíka, 
Strakonice“ do Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání 
zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla 
u nepodnikatelské sféry, 64. výzva) 
II. Souhlasí  
v případě získání podpory z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků 
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2015 na spolufinancování realizace 
projektu „Zateplení a výměna oken MŠ A. B. Svojsíka, Strakonice“  
III. Pov ěřuje 
místostarostu města pana Milana Jungvirta jednáním se Státním fondem životního prostředí 
ČR v souvislosti s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Zateplení a výměna oken 
MŠ A. B. Svojsíka, Strakonice“ do Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 3 – 
Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití 
odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, 64. výzva) 
IV. Souhlasí  
se zadáním zakázky na zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci 64. výzvy OPŽP na 
projekt „Zateplení a výměna oken MŠ A. B. Svojsíka, Strakonice“ společnosti Energy Benefit 
Centre, a.s., Praha za cenu 54 450,- Kč včetně DPH (dle přiložené nabídky) 
  
20. Projekt „Zateplení a výměna oken budovy I. stupně ZŠ Dukelská, Strakonice“– 
podání žádosti o dotaci a pověření k jednání se SFŽP ČR     
Usnesení č. 0336/2015 (9/24) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Zateplení a výměna oken budovy I. stupně 
ZŠ Dukelská, Strakonice“ do Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 3 – 
Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití 
odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, 64. výzva) 
II. Souhlasí  
v případě získání podpory z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků 
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2015 na spolufinancování realizace 
projektu „Zateplení a výměna oken budovy I. stupně ZŠ Dukelská, Strakonice“  
III. Pov ěřuje 
místostarostu města pana Milana Jungvirta jednáním se Státním fondem životního prostředí 
ČR v souvislosti s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Zateplení a výměna oken 
budovy I. stupně ZŠ Dukelská, Strakonice“ do Operačního programu Životní prostředí 
(Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor 
energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, 64. výzva) 
IV. Souhlasí  
se zadáním zakázky na zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci 64. výzvy OPŽP na 
projekt „Zateplení a výměna oken budovy I. stupně ZŠ Dukelská, Strakonice“ společnosti 
Energy Benefit Centre, a.s., Praha za cenu 54 450,- Kč včetně DPH (dle přiložené nabídky) 
    
21. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města        
Usnesení č. 0337/2015 (9/25) 
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí  
s uzavíráním smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města v předloženém vzorovém znění 
se žadateli o poskytnutí příspěvků v konkrétních případech, kdy poskytnutí takového 
příspěvku schválí příslušný orgán města Strakonice 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města 
 
22. Návštěva města Haag, Dolní Rakousko  
Usnesení č. 0338/2015  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s návštěvou města Haag v Dolním Rakousku dne 12. února 2015. Město Strakonice budou 
zastupovat starosta Mgr. Břetislav Hrdlička a člen ZM František Christelbauer.  
 
23. Nákup notebooků členům RM 
Usnesení č. 0339/2015  
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
předkládání materiálů členům RM pouze v elektronické podobě.  
II. Souhlasí 
s nákupem 7ks notebooků pro členy RM v max. ceně 73.500,-Kč. Tato technika bude 
využívána pro distribuci a čtení materiálů  RM. Cílem je elektronizace tohoto kroku a tím 
zrychlení komunikace a úspory za tisk a rozvoz materiálů RM.  
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička              p. Milan Jungvirt 
           starosta                    místostarosta  


