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 Z á p i s 
z  10. jednání Rady města Strakonice 

konaného 18. února 2015 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM 
Mgr. Hrdlička – starosta 
p. Jungvirt – místostarosta 
RM: Ing. Oberfalcer, p. Chvosta, Ing. Moučka, p. Štrébl 
Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru VV 

Omluveni:  pí Brejchová - místostarostka  
  
Program:  
1. Projednání žádosti vlastníka nemovité věci o souhlas s umístěním sídla spolku 
              Usnesení č. 0340/2015 – 0341/2015 
2. Nominace členů školské rady 
                Usnesení č. 0342/2015 
3. Projekt v rámci grantového programu „Podpora zřízení bezpečnostních prvků na 
pozemních komunikacích“ - spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 
                Usnesení č. 0343/2015 
4. Projekt „Strakonice – Švandy dudáka - osvětlení tří přechodů pro chodce“- 
spolufinancování projektu  z prostředků města Strakonice  
                Usnesení č. 0344/2015 
5. Projekt „Oprava kapličky Nejsvětější Trojice u Blatského rybníku“ - spolufinancování 
projektu z prostředků města Strakonice  
                Usnesení č. 0345/2015 
6. Projekt „Pořízení zásahových ochranných pracovních prostředků a požárního příslušenství 
pro JPO III/2 a JPO V“ - spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  
                Usnesení č. 0346/2015 
7. Finanční příspěvky na nájemné v roce 2015 
                Usnesení č. 0347/2015 
8. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
                Usnesení č. 0348/2015 
9. Majetkové záležitosti 
              Usnesení č. 0349/2015 – 0351/2015 
10. Podání žádosti o dotaci na projekt Pokračování plánovací sociálních služeb v ORP Strakonice 
                Usnesení č. 0352/2015 
11. Projekt „Zlepšení podmínek v psím útulku ve Strakonicích“  

       Usnesení č. 0353/2015 
12. Projekt „Modernizace a obnova vybavení dětského dopravního hřiště Strakonice“ - 
spolufinancování projektu    z prostředků města Strakonice  
   Usnesení č. 0354/2015 
13. Projekt „Oprava božích muk na Radomyšlské ulici“ - spolufinancování projektu 
z prostředků města Strakonice  
   Usnesení č. 0355/2015 
14. Projekt „Studie odtokových poměrů k.ú. Přední Ptákovice, Strakonice“- spolufinancování 
projektu z prostředků města Strakonice  
                Usnesení č. 0356/2015 
15. VŘ na ředitele MěÚSS - výsledky      
                Usnesení č. 0357/2015 
16. Ustavení poradního sboru architektů RM 
                Usnesení č. 0358/2015 
17. MěKS – dohoda o spolupráci na 15. Mezinárodním fotografickém bienále „ŽENA 
WOMAN STRAKONICE 2015“             Usnesení č. 0359/2015 
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10. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta p. Milan Jungvirt v 19:05 hodin 
v kanceláři starosty po skončení jednání ZM. S ohledem na přítomnost 6 členů RM 
konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh 
programu jednání. 
 
1. Projednání žádosti vlastníka nemovité věci o souhlas s umístěním sídla spolku 
a) Žádost Sboru dobrovolných hasičů Strakonice I  
Usnesení č. 0340/2015 (10/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s umístěním sídla Sboru dobrovolných hasičů Strakonice I, IČ 650 16 980, na adrese budovy  
č.p. 38 na pozemku p.č.st. 222/2 v kat. území Strakonice.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného souhlasu. 
 
b) Žádost Sboru dobrovolných hasičů Strakonice II  
Usnesení č. 0341/2015 (10/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s umístěním sídla Sboru dobrovolných hasičů Strakonice II, IČ 650 15 355, na adrese budovy 
č.p. 38 na pozemku p.č.st. 222/2 v kat. území Strakonice.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného souhlasu. 
 
2. Nominace členů školské rady 
Usnesení č. 0342/2015 (10/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s nominací MUDr. Bc. Tomáše Fialy, MBA a Ing. Karla Vlasáka za členy školské rady při 
VOŠ, SPŠ a SOŠŘS Strakonice, Zvolenská 934, Strakonice pro další funkční období. 
 
3. Projekt v rámci grantového programu „Podpora zřízení bezpečnostních prvků na 
pozemních komunikacích“ - spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 
Usnesení č. 0343/2015 (10/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje – Podpora zřízení 
bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích, na projekt „Zřízení bezpečnostních prvků 
– ostrůvek a nasvětlení přechodu v ulici Na Ohradě, 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 „Zřízení bezpečnostních prvků – ostrůvek a nasvětlení přechodu v ulici Na 
Ohradě, Strakonice“. 
 
4. Projekt „Strakonice – Švandy dudáka  - osvětlení tří přechodů pro chodce“- 
spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  
Usnesení č. 0344/2015 (10/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového řízení Nadace ČEZ - Oranžový přechod na projekt: 
„Strakonice – Švandy dudáka – osvětlení tří přechodů pro chodce“.    



 3 

II. Souhlasí  
v případě získání grantu z výše uvedeného Grantového řízení s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2015 na spolufinancování  
projektu „Strakonice – Švandy dudáka – osvětlení tří přechodů pro chodce“.  
 
5. Projekt „Oprava kapli čky Nejsvětější Trojice u Blatského rybníku“ - 
spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  
Usnesení č. 0345/2015 (10/5) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje „Objekty kulturního 
dědictví“ na projekt: „Oprava kapličky Nejsvětější Trojice u Blatského rybníku“.    
 
6. Projekt „Pořízení zásahových ochranných pracovních prostředků a požárního 
příslušenství pro JPO III/2 a JPO V“ - spolufinancování projektu z prostředků města 
Strakonice  
Usnesení č. 0346/2015 (10/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje „Podpora jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“ na projekt: „Pořízení zásahových ochranných 
pracovních prostředků a požárního příslušenství pro JPO III/2 a JPO V“.    
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  
projektu „Pořízení zásahových ochranných pracovních prostředků a požárního příslušenství 
pro JPO III/2 a JPO V“.  
 
7. Finanční příspěvky na nájemné v roce 2015 
Usnesení č. 0347/2015 (10/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvků na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro  
kategorie žactva a dorostu (v případě HC Strakonice, o. s., včetně juniorské kategorie) v 1. 
čtvrtletí r. 2015 následujícím TJ/SK: Basketbalový klub Strakonice, SK Basketbal Strakonice, 
Český rybářský svaz, MO Strakonice, DDM Strakonice – Fbc Strakonice, DDM Strakonice – 
Mladý záchranář, kroužek potápění, střelecký kroužek, FK Junior Strakonice, o. s., SK Fight 
Pro Strakonice, HC Strakonice, o. s., SK Judo – 1990 Strakonice, Manta-Diving, o. s., SK 
Policie Strakonice – oddíl nohejbalu, Taneční klub „Čtyřlístek“ Strakonice, TJ ČZ Strakonice 
– atletický oddíl, oddíl házené, oddíl stolního tenisu, oddíl volejbalu, TJ Fezko Strakonice – 
oddíl plaveckých sportů, TJ Otava Strakonice. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvků na nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro 
kategorie dospělých v 1. čtvrtletí r. 2015 následujícím TJ/SK: Basketbalový klub Strakonice, 
SK Basketbal Strakonice, Fbc Strakonice, z. s., FK Junior Strakonice, o. s., HC Strakonice, o. 
s., Potápěči Strakonice, o. s., TJ ČZ Strakonice – oddíl házené, TJ Fezko Strakonice – oddíl 
plaveckých sportů. 
III. Stanovuje 
koeficient 1 pro finanční příspěvky na nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem 
pro kategorie dospělých v 1. čtvrtletí r. 2015.  
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8. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 0348/2015 (10/8, 10/16) 
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 
Pátek 20. února 2015 – Reprezentační ples ČZ a.s. – Dům kultury Strakonice, Mírová 831 
386 01 Strakonice – pořádá ČZ a.s., Sluneční náměstí 2540/5, 158 00 Praha 5, IČ: 25181432 
– od 22:00 do 03:00 hodin následujícího dne. 
 
Sobota 21. února 2015 – Romský ples – Dům kultury Strakonice, Mírová 831,  
386 01 Strakonice – pořádá Vasil Grundza, Občanské sdružení STRAKOBAND, Na Dubovci 
6, 386 01 Strakonice IČ: 01352075 – od 22:00 do 03:00 hodin následujícího dne. 
 
Sobota 28. února 2015 – XVI. reprezentační ples Velitele 25. plrp. – Dům kultury 
Strakonice, Mírová 831, 386 01 Strakonice – pořádá Michal Boukalík, Armádní sportovní 
klub Strakonice o.s., Školní 41, 386 01 Strakonice IČ: 63263785 – od 22:00 do 03:00 hodin 
následujícího dne. 
 
9. Majetkové záležitosti 
1) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Rekonstrukce STL RS Raisova a 
připojovacích plynovodů“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
Usnesení č. 0349/2015 (10/9) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se smluvní strany 
zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni  pro uložení energetického zařízení do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. KN st.782 a p.č. KN 1286/26, vše v k.ú. Strakonice, 
v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Rekonstrukce STL RS Raisova a 
připojovacích plynovodů“, dle sazebníku.  
Za podmínek:  

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

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

II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
 
1)  DUDÁK – Měšťanský  pivovar  Strakonice  -  Smlouva  o reklamě č. 2012-213 – 
ukončení 
Usnesení č. 0350/2015 (10/9a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dohody mezi městem Strakonice, IČ 251810, se sídlem Strakonice, Velké 
náměstí 2,  a společností DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., IČ 26068273, se 
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sídlem Strakonice, Podskalská 324, PSČ 386 19, jejímž předmětem bude ukončení Smlouvy o 
reklamě uzavřené mezi stranami dne 1.5.2012 pod č. 2012-213, a to ke dni 31.1.2015.      
 
2) Společenství vlastníků č. 76, Bezděkovská 76, Strakonice - Petice 
Usnesení č. 0351/2015 (10/9a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
se zasláním sdělení, jehož předmětem bude vysvětlení způsobu uzavírání nájemních smluv 
v tom smyslu, že tato pravomoc, dle zákona o obcích, je plně vyhrazena radě města, která 
rozhoduje mimo jiné na základě doporučení poradního orgánu komise majetkové a bytové.  

O uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 21 v domě č.p. 76 ul. Bezděkovská, Strakonice 
manželům Stanislavu a Karle Novákovým, rozhodla RM dne 17.12.2014, č. usn. 0159/2014. 
Souhlas SVJ s uzavřením nájemní smlouvy není všeobecně závaznými právními předpisy 
požadován.  
 
10. Podání žádosti o dotaci na projekt Pokračování plánovací sociálních služeb v ORP 
Strakonice 
Usnesení č. 0352/2015 (10/10) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje  
podání žádosti o dotaci na projekt Pokračování plánovací sociálních služeb v ORP Strakonice do 
programu Podpora plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností v Jihočeském kraji, kde předkladatelem žádosti bude MAS Šumavsko z.s. 
II. Pověřuje 
Místostarostku města Helenu Brejchovou podpisem potvrzení, že město Strakonice souhlasí s realizací 
projektu. 
 
11. Projekt „Zlepšení podmínek v psím útulku ve Strakonicích“  
Usnesení č. 0353/2015 (10/11) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje „Podpora činnosti útulků 
pro zvířata“ na projekt: „Zlepšení podmínek v psím útulku ve Strakonicích“.    
 
12. Projekt „Modernizace a obnova vybavení dětského dopravního hřiště Strakonice“ - 
spolufinancování projektu    z prostředků města Strakonice  
Usnesení č. 0354/2015 (10/12) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje „Podpora modernizace 
dětských dopravních hřišť“ na projekt: „Modernizace a obnova vybavení dětského 
dopravního hřiště 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  
projektu „Modernizace a obnova vybavení dětského dopravního hřiště Strakonice“.  
 
13. Projekt „Oprava božích muk na Radomyšlské ulici“ - spolufinancování projektu 
z prostředků města Strakonice  
Usnesení č. 0355/2015 (10/13) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje „Objekty kulturního 
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dědictví“ na projekt: „Oprava božích muk na Radomyšlské ulici“.    
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  
projektu „Oprava božích muk na Radomyšlské ulici“.  
 
14. Projekt „Studie odtokových poměrů k.ú. Přední Ptákovice, Strakonice“- 
spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  
Usnesení č. 0356/2015 (10/14) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje „Ochrana před 
povodněmi“ na projekt: „Studie odtokových poměrů k.ú. Přední Ptákovice, Strakonice  “.    
 
15. VŘ na ředitele MěÚSS - výsledky      
Usnesení č. 0357/2015 (10/15)  
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje 
výsledky VŘ na pozici ředitele příspěvkové organizace MěÚSS Strakonice dle doporučení 
výběrové komise s tím, že vítězem VŘ  je Mgr. Dagmar Prokopiusová. 
II. Ukládá  
kanceláři tajemníka vyrozumět uchazeče o výsledku VŘ a připravit na příští jednání RM 
materiál ke jmenování Mgr. Dagmar Prokopiusové ředitelkou MěÚSS Strakonice. 
 
16. Ustavení poradního sboru architektů RM 
Usnesení č. 0358/2015  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s ustavením poradního sboru architektů RM. 
II. Pověřuje 
člena RM Ing. Rudolfa Oberfalcera moderováním diskuse a plněním funkce styčné osoby pro 
komunikaci. 
 
17. MěKS – dohoda o spolupráci na 15. Mezinárodním fotografickém bienále „ŽENA 
WOMAN STRAKONICE 2015“ 
Usnesení č. 0359/2015  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o spolupráci na 15. Mezinárodním fotografickém bienále „ŽENA  
WOMAN STRAKONICE 2015“ mezi městem Strakonice, zastoupeným MěKS Strakonice 
(partner) a FOTOTRADE s.r.o., Antala Staška 1859/34, Praha 4 (pořadatel), jejímž 
předmětem je definice konkrétních podmínek spolupráce mezi partnerem a pořadatelem na 
přípravě a průběhu této akce. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem této dohody. 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička              p. Milan Jungvirt 
           starosta                    místostarosta  


