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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  13. jednání Rady města Strakonice 

konaného 18. března 2015 v malé zasedací místnosti 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM 
Mgr. Hrdlička – starosta 
p. Jungvirt – místostarosta 
pí Brejchová - místostarostka  
RM: Ing. Oberfalcer, Ing. Moučka, p. Štrébl 
p. Stroner – tajemník 

   pí Bučoková - PR 
Omluven:  p. Chvosta 
Program:  
                      
1. Zápis z komise pro sociální věci a zdravotnictví, rozdělení dotací z rozpočtu města               

            Usnesení č. 0422/2015 
2. Vyhodnocení smlouvy o zajištění hromadné osobní dopravy na území města za rok 2014               
                            Usnesení č. 0423/2015 
3. Zápis z 1. jednání Komise pro kulturu 19. ledna 2015 
    Zápis z 2. jednání Komise pro kulturu 23. února 2015      
                         Usnesení č. 0424/2015 
4. Zápis z 1. jednání Komise pro rozvoj osad       

            Usnesení č. 0425/2015 
5. Zápis z 3. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání     
                     Usnesení č. 0426/2015 
6. Rozpočtová  opatřením  č.  14 – 18          

            Usnesení č. 0427/2015 
7. Finanční vypořádání příspěvkových organizací města za rok 2014                   

            Usnesení č. 0428/2015 
8. Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací        

            Usnesení č. 0429/2015 
9. Zápis z 4. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání      

            Usnesení č. 0430/2015 
10. Národní šampionát mažoretek – užití znaku města              

            Usnesení č. 0431/2015 
11. Zápis z 3. jednání Komise školství                              

            Usnesení č. 0432/2015 
12. Plnění usnesení RM za období III. a IV. čtvrtletí 2014                               

            Usnesení č. 0433/2015 
13. Byt v domě  s pečovatelskou službou                             

            Usnesení č. 0434/2015 
14. Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle  § 21 
odst. písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na 
akci: „Nejlepší škola ZŠ Dukelská – vybavení a modernizace pro zkvalitnění výuky“               

            Usnesení č. 0435/2015 
15. Zpravodaj města Strakonice dohoda o ukončení účinnosti smlouvy o zhotovení movité věci č. 01-
009, zrušení zásad            

            Usnesení č. 0436/2015 
16. Integrovaný plán rozvoje města Strakonice - zápis z 30. jednání Řídícího výboru IPRM              

            Usnesení č. 0437/2015 
17. Zápis z  1. jednání Komise pro cestovní ruch  3. února 2015       

            Usnesení č. 0438/2015 
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18. Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, na realizaci akce:  
      Pořízení vybavení Základní školy Povážská Strakonice pro zefektivnění výuky a učení  

            Usnesení č. 0439/2015 
19. Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, na realizaci akce: 
    „Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a modernizace vybavení Základní školy F. L. 
Čelakovského“                              

            Usnesení č. 0440/2015 
20. Výběr poplatků za užívání veřejného prostranství při konání Václavské poutě     

            Usnesení č. 0441/2015 
21.Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, na realizaci akce:  
   „MODERNIZACE VYBAVENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD“    
            Usnesení č. 0442/2015 
22. Majetkové záležitosti 

Usnesení č. 0443/2015 – č. 0501/2015 
23. Výběrové řízení na ředitele MěKS – výsledky 
            Usnesení č. 0502/2015 
24. Rezignace p. Chvosty na člena Rady města Strakonice 
            Usnesení č. 0503/2015 
25. Projekt – žákovská prospěchová stipendia              
            Usnesení č. 0504/2015 
 
13. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta p. Milan Jungvirt v 15:30 hodin 
v malé zasedací místnosti MěÚ. S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 
1. Zápis z komise pro sociální věci a zdravotnictví, rozdělení dotací z rozpočtu města               
Usnesení č. 0422/2015 (13/11) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví ze dne 25.2.2015. 
II. Ruší  
usnesení č. 1189/2011, bod II., ze dne 7.12.2011.   
III.  Ruší 
usnesení č.264/2004 II.a), ze dne 3.3.2004. 
IV. Souhlasí 
s poskytnutím dotací těmto organizacím: 
a) Oblastní charita 20.000 Kč na osobní asistenci   
b) Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory 8.000 Kč na dofinancování nájemného prostor 
- zázemí osobní asistence   
c) Diecézní charita České Budějovice, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 
   12.000 Kč na podporu činnosti při poskytování registrované služby     
d) Hospic sv. Jana N. Neumanna, Prachatice  4.750 Kč na podporu odlehčovacích služeb  
e) AUREA ORBITA  10.000 Kč na sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi  
f) Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně profesní oblast a  
   osobnostní rozvoj 28.750 Kč na zajištění provozu poradny  
g) Centrum Martin o.p.s.    4.750 Kč na podporu sociální činnosti-úhrada nájemného  
h) Tichý svět    4.750 Kč na podporu činnosti při poskytování registrované služby-mzdové, provozní a  
    cestovní náklady  
ch) Domácí péče ČČK  o.p.s     23.000 Kč na nájem a zálohu na služby   
i) Svaz diabetiků, ÚO    2.000 Kč na činnost ÚO svazu diabetiků Strakonice  
V.Nesouhlasí 
s poskytnutím dotací těmto organizacím: 
a) „I MY“ Společnost pro podporu lidí s postižením o.s., Soběslav 4.750 Kč  na terénní službu  
     v rodinách, organizaci setkávání rodin  
b) Oblastní charita- na odbornou sociální poradnu   
c) Asociace pomáhající lidem s autismem – na poskytnutí sociálně aktivizační služby pro seniory a   
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    osoby se zdravotním postižením s poruchou autistického spektra, na odlehčovací službu   
 
d) Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. – na nákup nových polohovatelných a transportních křesel         
e) Sdružení zdravotně postižených 
f) Český červený kříž  o.p.s   na nájem a zálohu na služby a  na ceny pro soutěžící soutěže „Mladý 
zdravotník.     
g) Svaz diabetiků, ÚO - na pronájem bazénu a tělocvičny na rekondičních pobytech  
 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města 
VI. Doporučuje ZM 
zastupitelstvu města schválit dotace těmto organizacím: 
 
a) Občanské sdružení PREVENT - 72.000 Kč na provoz Kontaktního centra PREVENT, 18.000  Kč 
na terénní program  
b) Fokus 60.000 Kč na na úhradu provozních nákladů (nájem, energie)     
VII. Souhlasí 
s uzavřením Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města a pověřuje starostu města podpisem těchto 
smluv 
VIII.  Ukládá 
sociálnímu odboru provést schválená usnesení  
 
2. Vyhodnocení smlouvy o zajištění hromadné osobní dopravy na území města za rok 2014 
Usnesení č. 0423/2015 (13/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 

a) informaci o dosud zálohově vyplaceném příspěvku na provoz MHD z rozpočtu města 
v celkové výši 4 113 900,- Kč 

b) přeplatek z provozu MHD Strakonice za rok 2014 ve výši 46 623,- Kč 
II. Souhlasí 

s doplatkem minimálního provozního zisku ve výši 62 122,- Kč (minimální zisk ve výši  
2 % skutečných provozních nákladů činí 108 745,- Kč, po započtení přeplatku ve výši  
46 623,- Kč zbývá k úhradě 62 122,- Kč) 

(Celková vyplacená částka za rok 2014 tak bude činit celkem 4 176 022,- Kč.) 
                             
3. Zápis z 1. jednání Komise pro kulturu 19. ledna 2015 
    Zápis z 2. jednání Komise pro kulturu 23. února 2015      
Usnesení č. 0424/2015 (13/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání Komise pro kulturu ze dne 19. ledna 2015. 
II. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání Komise pro kulturu ze dne 23. února 2015. 
III. Nesouhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku  občanskému sdružení Plzeňský Landfrýd, Lidická 104, 
Plzeň na uspořádání akce Bitva u Sudoměře 28. 3. 2015.  
                     
4. Zápis z 1. jednání Komise pro rozvoj osad       
Usnesení č. 0425/2015 (13/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 28. 1. 2015 
 

5. Zpis z 3. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání     
Usnesení č. 0426/2015 (13/4) 
Rada města po projednání 



 4 

I. Bere na vědomí 
zápis z 3. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 27. 1. 2015. 
               
6. Rozpočtová  opatřením  č.  14 – 18          
Usnesení č. 0427/2015 (13/5) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 14  ve výši  190 000,- Kč 
Dotace ze SR na úhradu úroků z úvěru na akci ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace. Úvěr je 
splatný k 31. 12. 2019. Na úhradu úroků z úvěru město získalo dotaci z Ministerstva zemědělství, a to 
až do jeho úplného zaplacení. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 11.3. 

předpoklad 
čerpání 

úroky z úvěru - ÚV Hajská - rekonstr.   0,0 190,0 190,0   190,0 

    SR - dotace 0,0 190,0 190,0 50,3 190,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka částka   

výdaje                 724 2310 5141 190,0   

příjmy   724   4116 190,0   

RO  č. 15  ve výši  276 000,- Kč 
Státní příspěvek Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče v roce 2015 za účelem pokrytí nákladů na 
zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění 
dohledu nad výkonem pěstounské péče. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 11.3. 

předpoklad 
čerpání 

pěstounská péče   252,4 276,0 528,4   528,0 

    ÚP-příspěvek 0,0 276,0 276,0 50,3 276,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka částka   

výdaje                 3xx 4399 5xxx 276,0   

příjmy   310   4116 276,0   

RO  č. 16  ve výši  190 000,- Kč 
Přijatý příspěvek úřadu práce na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců na veřejně prospěšné práce 
včetně pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění a na výkon 
veřejné služby.  
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 11.3. 

předpoklad 
čerpání 

VPP, výkon veřejné služby   0,0 190,0 190,0 0,0 190,0 
    ÚP-příspěvek 0,0 190,0 190,0 0,0 190,0 

         
rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka   

výdaje                 111,112 6171 50xx 190,0   
příjmy   111,112   4116 190,0   
RO  č. 17  ve výši  66 147,29 Kč 
Doplatek neinvestiční zpětné účelové dotace z Fondu solidarity EU – povodně červen 2013.     V roce 
2014 byla na účet města připsána část dotace ve výši 373 000,- Kč, v rámci projektu byla opravena 
komunikace v k.ú. Modlešovice.  
(v tis. Kč) 

text kryto  upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 11.3. 

předpoklad 
čerpání 
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dotace FS EU - povodně 2013   0,0 66,1 66,1 0,0 66,1 
                
         

rozpo čtová skladba   org  paragraf  položka  částka    
příjmy   718   4122 66,1   
financování  (zvýšení prostř. na účtech)     8115 -66,1   
RO  č. 18  ve výši  13 000,- Kč 
Zvýšení rozpočtu odboru ŠCR na položce Zpravodaj města Strakonice z důvodu tisku přílohy 
Zpravodaje s uveřejněním návrhu změn jízdních řádů MHD ve Strakonicích. Rozpočtové opatření 
bude kryto použitím prostředků minulých let. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 11.3. 

předpokla d 
čerpání 

Zpravodaj města   300,0 13,0 313,0 9,0 313,0 
    minulá léta           

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka    
výdaje   210 3636 5169 13,0   

financování - použití prostř. minulých let     8115 13,0   
 
7. Finanční vypořádání příspěvkových organizací města za rok 2014                   
Usnesení č. 0428/2015 (13/6) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
finanční vypořádání příspěvkových organizací zřízených městem Strakonice za rok 2014.  
II.  Schvaluje  

1. výsledek hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2014 a jeho rozdělení dle 
předloženého návrhu: 
-  zlepšené výsledky hospodaření organizace převedou do svých rezervních fondů 
-  příspěvková organizace STARZ ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2014  

uhradí část ztráty roku 2013  
2. odvod nedočerpaných účelově určených prostředků příspěvkových organizací do rozpočtu  

zřizovatele dle předloženého návrhu, 
            příspěvková organizace STARZ použije nedočerpané účelové prostředky na úhradu  

části ztráty roku 2013. 
III.  Ukládá 
finančnímu odboru informovat ředitele příspěvkových organizací o rozdělení výsledku    
hospodaření za rok 2014 a případných vratkách finančních prostředků zřizovateli.  
 
8. Schválení účetní závěrky p říspěvkových organizací                
Usnesení č. 0429/2015 (13/7) 
Rada města po projednání 
1/ Schvaluje účetní závěrku p říspěvkových organizací za rok 2014  
2/ Sepisuje protokol o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2014  dle § 11 
vyhlášky 220/2013 Sb. 
Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 
Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 
Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353 
Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 
Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 
Základní škola F.L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 
Základní škola Strakonice, Dukelská 166 
Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 
Základní škola Povážská Strakonice, Nad Školou 560 
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Městské kulturní středisko Strakonice, Mírová ul. 831 
Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Jezerní 1281 
Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení, Na Křemelce 512 
Šmidingerova knihovna Strakonice, Zámek 1 
 
9. Zápis z 4. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání      
Usnesení č. 0430/2015 (13/8) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 4. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 3. 3. 2015. 
 
10. Národní šampionát mažoretek – užití znaku města              
Usnesení č. 0431/2015 (13/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města na centrální plakát u příležitosti konání celorepublikové soutěže – Národní 
šampionát mažoretek SMTČR, která se uskuteční ve dnech 30.5.2015 – 31.5.2015 ve Strakonicích. 
 
11. Zápis z 3. jednání Komise školství                              
Usnesení č. 0432/2015 (13/12) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 3. jednání Komise školství ze dne 26.2.2015. 
 
12. Plnění usnesení RM za období III. a IV. čtvrtletí 2014                               
Usnesení č. 0433/2015 (13/13) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení RM za období III. a IV. čtvrtletí 2014. 
II. Schvaluje 
vyřazení z evidence 599 splněných usnesení. 
III. Revokuje  
Usnesení č.: 3320/2009 (II.), 4083/2014, 4114/2014, 4135/2014, 4154/2014 (I.), 4260/2014 (III., IV.) 
4307/2014 (II.) 4321/2014, 4342/2014 (II.), 4359/2014, 4413/2014, 4415/2014, 4417/2014, 
4423/2014, 4429/2014 4431/2014, 4435/2014, 4493/2014, 16/2014, 0158/2014. 
IV. Vy řazuje do evidence usnesení s trvalou platností  
Usnesení č.: 0007/2014, 0022/2014, 0067/2014 (III.), 0145/2014(II.,III.), 3456/2014, 670/2014, 
4298/2014, 4445/2015. 
V. Ukládá  
tajemníkovi vést v evidenci 82 nesplněných usnesení a zajistit jejich plnění.   
 
13. Byt v domě  s pečovatelskou službou                             
Usnesení č. 0434/2015 (13/14) 
Rada města po projednání 
I. Ruší  
usnesení č. 0259/2015 bod V. ze dne 4.2.2015. 
II. 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, bytem Lidická 1080, 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, kdy pro výpočet nájemného je stanovena započitatelná plocha o výměře 37,39 m2, přičemž od 
částky bude odečtena částka ve výši 93,48 m2 (smluvní sleva – nebyla zajištěna instalace vařiče ani 
sporáku) a přičtena částka 64,00 Kč (zařizovací předměty), tudíž nájemné pro bytovou jednotku č. 13 
v č.p. 1281 ul. Jezerní , Strakonice I činí 1.840,- Kč.  
III. Pov ěřuje  
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starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
14. Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle  
§ 21 odst. písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů na akci: „Nejlepší škola ZŠ Dukelská – vybavení a modernizace pro zkvalitnění výuky“ 
Usnesení č. 0435/2015 (13/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zahájením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 21 odst. 1) písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci „Nejlepší škola ZŠ Dukelská – vybavení a 
modernizace pro zkvalitnění výuky“. 
II. Souhlasí 
s předloženou výzvou k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku na 
dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 21 odst. 1) písm. f) a § 38 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci „Nejlepší škola ZŠ 
Dukelská – vybavení a modernizace pro zkvalitnění výuky“  
III. Souhlasí se složením hodnotící komise: 
členové hodnotící komise: 
1. Helena Brejchová 
2. Bc. Denisa Barvířová 
3. JUDr. Jindřich Kotrch 
4. Mgr. Václav Vlček 
5. Mgr. Zdeněk Kadlec 
náhradníků členů komise pro hodnocení nabídek: 
1. Milan Jungvirt 
2. Ing. Eva Krausová 
3. Mgr. Miroslav Vadlejch 
4. Mgr. Zdeněk Gracík 
5. Mgr. Radek Sosna 
IV. Ukládá 
řediteli Základní školy Strakonice, Dukelská 166 zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této 
zakázky. 
              
15. Zpravodaj města Strakonice: 
- dohoda o ukončení účinnosti smlouvy o zhotovení movité věci č. 01-009 
- zrušení zásad            
Usnesení č. 0436/2015 (13/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dohody o ukončení účinnosti smlouvy o zhotovení movité věci č. 01-009 s Irenou 
Kadečkovou, Heydukova 315, 386 01 Strakonice, IČ: 67153151 ke dni 30. 9. 2015.   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem této dohody. 
III. Souhlasí 
se zrušením Zásad pro vydávání Zpravodaje města Strakonice ke dni 18. 3. 2015.   
 
16. Integrovaný plán rozvoje města Strakonice - zápis z 30. jednání Řídícího výboru IPRM              
Usnesení č. 0437/2015 (13/17) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 30. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice ze dne 10. března 2015  
II. Odvolává 
Mgr. Ing. Pavla Vondryse z funkce člena, resp. předsedy Řídícího výboru IPRM Strakonice, a Ing. 
Pavla Pavla z funkce člena, resp. místopředsedy Řídícího výboru IPRM Strakonice, a to v souvislosti 
s ukončením jejich působení v instituci, kterou v Řídícím výboru IPRM Strakonice zastupovali, tj. 
město Strakonice 
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III. Jmenuje 
Mgr. Břetislava Hrdličku do funkce člena, resp. předsedy Řídícího výboru IPRM Strakonice, a pana 
Milana Jungvirta do funkce člena, resp. místopředsedy Řídícího výboru IPRM Strakonice 
IV. Schvaluje 
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) 
za rok 2014. 
V. Schvaluje 
navýšení alokace Výzvy č. 2 k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) pro aktivitu 5.2a) – Revitalizace 
veřejných prostranství, a to o částku 11.000.000,- Kč. Celková alokace Výzvy č. 2 tak bude činit 
101.000.000,- Kč. 
 
17. Zápis z  1. jednání Komise pro cestovní ruch  3. února 2015                 
Usnesení č. 0438/2015 (13/18) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání Komise pro cestovní ruch ze dne 3. února 2015. 
 
18. Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, na realizaci akce:  
      Pořízení vybavení Základní školy Povážská Strakonice pro zefektivnění výuky a učení  
Usnesení č. 0439/2015 (13/19) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zasláním výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v platném znění 
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci 
akce: Pořízení vybavení Základní školy Povážská Strakonice pro zefektivnění výuky a učení, za 
podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
Část A:  

1. Jan Míka, Sídliště Vyšný 117, 381 01 Český Krumlov  
2. T-E-V Pardubice, s.r.o, Fáblovka 404, 533 52 Pardubice - Staré Hradiště   
3. PROFIMEDIA s.r.o, Tř. Spojenců 18, 746 01 Opava 

Část B: 
1. SANTAL spol. s r..o., Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň 
2. Klassa plus, s.r.o., K Rybníčkům 332, 747 81 Otice 
3. Officity Renata Votavová, Dubné 148, 370 01 České Budějovice 

Část C:  
1. Salvete, spol. s r. o., Písecká 506, 386 01 Strakonice 
2. Libor Štětka, Na Hrázi 420, 386 01 Strakonice – Dražejov 
3. Pavel Toman – RIVEL, Raisova 1444, 386 01 Strakonice 

 Část D:  
1. Tomáš Strašík, KANTOR SPORT, Labská 13, 403 22 Ústí nad Labem 
2. PhDr. Josef Hamouz, SCHOOL SPORT, Smíchovská 941/9, 155 00 Praha 5 - Řeporyje  
3. SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99,739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na http://povazska-strakonice.profilzadavatele.cz/ a www stránkách města 
Strakonice v souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na 
realizaci akce: Pořízení vybavení Základní školy Povážská Strakonice pro zefektivnění výuky a 
učení. 
III. souhlasí se složením 
hodnotící komise: 
1. Helena Brejchová  
2. Bc. Denisa Barvířová   
3. Mgr. Jaroslava Cháberová   
4. Mgr. Tomáš Linhart  
5. Mgr. Zuzana Koutenská   
náhradníků členů komise pro hodnocení nabídek: 
1. Milan Jungvirt   



 9 

2. Ing. Eva Krausová  
3. Mgr. Zdeňka Pletková  
4. Mgr. Hana Křížková  
5. Vladimír Kalinay  
IV. Ukládá 
ředitelce Základní školy Povážská Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
19. Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, na realizaci akce: 
 „U číme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a modernizace vybavení Základní školy F. L. 
Čelakovského“                              
Usnesení č. 0440/2015 (13/20) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zasláním výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v platném znění 
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci 
akce: „Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a modernizace vybavení Základní školy F. L. 
Čelakovského“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
část A: 1. Ladislav Paroubek s.r.o., Katovická 1264, 386 01 Strakonice 
 2. Libor Štětka, Na Hrázi 420, 386 01 Dražejov 
 3. Merkur Toys s.r.o., Husova 363, 549 54 Police nad Metují  
část B: 1. MY DVA group a.s., Chebská 23, 322 00, Plzeň – Křimice 
 2. JP – KONTAKT, s.r.o., Dašická 1797, 530 03, Pardubice 
 3. MERKUR interier, s.r.o., Chlumova 1, 586 01, Jihlava 
část C: 1. Helago-CZ s.r.o., Kladská 1082/67, 500 03 Hradec Králové 
 2. Didaktik s.r.o., Revoluční 1, 696 01 Rohatec 
 3. Multip Moravia s.r.o., Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín 
část D:1. Jan Míka, Sídl. Vyšný 117, 381 01 Český Krumlov  
 2. PROFIMEDIA, s.r.o., Tř. Spojenců 18, 376 01 Opava  
 3. EDUKA CETNRUM s.r.o., Bezručova 1166/14, 785 01 Šternberk 
část E: 1. JIPAST, Terasport-Müller, Žirovnická 3124/1, 106 00 Praha 10 – Záběhlice 
 2. Sportovní potřeby Blažek – Sportvel s.r.o., Znojemská 4947/80b, 586 01Jihlava 
 3. Strašík Tomáš, Kantor sport, Labská 13, 403 22 Ústí nad Labem 
 4. INDOOR SPORT, Na Břehu 307, 387 11  Katovice  
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na profilu zadavatele: 
 https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/zakladni-skola-f-l-celakovskeho-strakonice-jezerni-
1280_2694/             
a internetových stránkách školy www.zsflc.cz  v souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu 
uchazečů k podání nabídky na realizaci akce: “Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a 
modernizace vybavení Základní školy F. L. Čelakovského“. 
III. souhlasí se složením 
hodnotící komise: 

1.  p. Brejchová Helena 
2.  Bc. Barvířová Denisa 
3.  Mgr. Kolesová Jaroslava 
4.  Mgr. Lhoták Jan 
5.  p. Lebedová Ladislava 

náhradníků členů komise pro hodnocení nabídek: 
1.  p. Jungvirt Milan  
2.  Ing. Krausová Eva 
3.  Mgr. Caisová Jitka 
4.  Mgr. Vávra Jaroslav 
5.  Ing. Vacková Ivana 

IV. Ukládá 
ředitelce Základní školy F. L. Čelakovského zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
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20. Výběr poplatků za užívání veřejného prostranství při konání Václavské poutě               
Usnesení č. 0441/2015 (13/21) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí   
s umístěním stánkového prodeje v těchto lokalitách: 

- Ellerova ulice – od světelné křižovatky u Hvězdy až ke křižovatce s ulicí Na Ohradě 
- Tržní ulice – od křižovatky s ulicí Ellerova až po křižovatku s ulicí U Náhonu 
- ulice U Náhonu – od křižovatky s ulicí Ellerova až k podjezdu 
- ulice od mostu přes Otavu k zimnímu stadionu po křižovatku s ulicí Na Křemelce 
- ulice Lidická – od světelné křižovatky u Hvězdy ke křižovatce s ulicí Hrnčířská 
- část ulice Radomyšlská – od křižovatky u Hvězdy ke křižovatce s ulicí Husova 

II.  Ukládá 
odboru finančnímu: 

a) při výběru poplatku za užívání veřejného prostranství při stánkovém prodeji uplatňovat  
obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 9/2012 o místních poplatcích, tj. nejvyšší 
možnou sazbu 100 Kč/m2/den a tutéž sazbu uplatňovat i u dopravních prostředků umístěných 
za prodejními stánky, 

b) vzhledem k značnému zájmu prodejců omezit délku stánku do 6 m/stánek, 
c) požadovat u prodejců poskytujících občerstvení úhradu za služby spojené s úklidem a 

odvozem odpadu, a to paušální částku 1 000 Kč/stánek. 
 
21.Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, na realizaci akce:  
„M ODERNIZACE VYBAVENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD“    
Usnesení č. 0442/2015 (13/22) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zasláním výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v platném znění 
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci 
akce: „M ODERNIZACE VYBAVENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD“  za podmínek a 
v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
ČÁST A:  

1.  AV MEDIA, a. s., Žižkova 1, 370 01 České Budějovice 
2.  ARGON systems, Dukelská 133, 379 01, Třeboň I  
3.  FOMac, s.r.o., Fr. Škroupa 1521/7, 370 06, České Budějovice 5 

ČÁST B: 
1.  MERKUR TOYS s.r.o., Husova 363, 549 54, Police nad Metuji 
2. Simona Urbanová – Svět MERKUR, Končinská 1105, 549 41 Červený Kostelec 
3.  Svět stavebnice - Olga Svobodová, Dobrá 244, 739 51 Dobrá u Frýdku-Místku 

ČÁST C:  
1.  MANUTAN s.r.o., Provozní 5493/5, 722 00, Ostrava - Třebovice 
2.  A B – STORE s.r.o. Havlíčkova 55/4, 290 01, Poděbrady   
3.  FEROSPOJ s.r.o., Hraniční 2256/8, 370 06, České Budějovice 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na profilu zadavatele http://zs-podebradova.profilzadavatele.cz/            a 
internetových stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu 
uchazečů k podání nabídky na realizaci akce: „M ODERNIZACE VYBAVENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KRÁLE 
JIŘÍHO Z PODĚBRAD“. 
III. Souhlasí se složením 
hodnotící komise: 
1. Helena Brejchová  
2. Bc. Denisa Barvířová   
3. Mgr. Jiří Johanes   
4. Mgr. Jan Babka  
5. Zdena Hanzlíková 
náhradníků členů komise pro hodnocení nabídek: 
1. Milan Jungvirt   
2. Ing. Eva Krausová  
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3. Mgr. Josef Mráz 
4. Mgr. Jana Fríbertová 
5. Mgr. Veronika Šlapáková 
IV. Ukládá 
řediteli základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 
zajistit plnění veškerých úkonů při realizaci této zakázky. 
 
22. Majetkové záležitosti 
 
1) PhDr. Alexandra Hergetová, Strakonice I – žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0443/2015 (13/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 15 v domě č.p. 
1391 ul. Leknínová, Strakonice, o velikosti 4+1 a výměře 99,73 m2 s paní PhDr. Alexandrou 
Hergetovou, Strakonice, a to ke dni 30.6.2015. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
2) Předkládání zápisů z jednání komisí RM 
Usnesení č. 0444/2015 (13/9) 
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
paní Ing. Janu Narovcovou, vedoucí majetkového odboru, předkládáním jednotlivých bodů z jednání 
majetkové a bytové komise na jednání rady města.  
 
3) Pan Josef Štrébl, 386 01 Strakonice 
- žádost o pokácení stromu – dubu červeného na pozemku p.č. 714/4 v k.ú. Nové Strakonice, 
obec Strakonice 
Usnesení č. 0445/2015 (13/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s odstraněním stromu – dubu červeného, který roste v parku, na pozemku p.č. 714/4 v k.ú. Strakonice, 
obec Strakonice mezi průmyslovým areálem firmy ČZ, a.s., kolejemi a areálem teplárny. Pokácení a 
odstranění stromu bude provedeno na náklady žadatele pana Josefa Štrébla, 386 01 Strakonice. 
Prodej dřevní hmoty bude řešen oceněním dle odborného znaleckého posudku a dále bude odborem 
Životního prostředí MěÚ Strakonice uložena náhradní výsadba stromů. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru podat žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - dubu 
červeného na pozemku p.č. 714/4 v k.ú. Strakonice. 
 
4) ŠPERL Projektová a inženýrská činnost, se sídlem Písecká 893, 386 24 Strakonice, IČ: 
10314717 
- žádost o souhlas z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 714/6 v k.ú. Nové Strakonice, obec    
Strakonice  
- žádost o souhlas s přesahem pultové střechy na pozemek p.č. 714/6 v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice 
- žádost o souhlas s požárně nebezpečných prostorem na pozemek p.č. 714/6 v k.ú. Nové 
Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 0446/2015 (13/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 714/6 se stavbou „Přístavba obchodního domu Bílý Vlk“ na 
pozemku p.č. st. 96/1, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice.  
Stavba bude umístěna na hranici mezi pozemky p.č. 714/6 (město Strakonice) a p.č. st. 96/1 (ideální ½ 
Pavel Musil a ideální ½ Naděžda Taová), vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice.  
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Investorem stavby „Přístavba obchodního domu Bílý Vlk“ na pozemku p.č. st. 96/1, vše v k.ú. Nové 
Strakonice, obec Strakonice, jsou pan Pavel Musil, bytem Bavorovice, 373 41 Hluboká nad Vltavou a 
paní Naděžda Taová, bytem Bavorovice, 373 41 Hluboká nad Vltavou. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu MěÚ Strakonice a architekta města Strakonice.  
II. Souhlasí 
s přesahem části pultové střechy v šíři 400 mm ve výšce 6,3 m nad terénem na pozemek p.č. 714/6 
(majetek města Strakonice) v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice. 
III. Nesouhlasí 
s tím, aby dešťová voda byla svedena na terén pozemku p.č. 714/6 v k.ú. Nové Strakonice, obec 
Strakonice. 
IV. Souhlasí  
se zásahem požárně nebezpečného prostoru do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 714/6 v k.ú. 
Nové Strakonice, obec Strakonice.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
 
5) Ladislav Komrska, bytem  Strakonice  
- žádost o souhlas z titulu majitele sousedního pozemku 
- žádost o souhlas s udělením výjimky odstupové vzdálenosti 
Usnesení č. 0447/2015 (13/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 947/3 se stavbou „Zahradní přístřešek se skladem 
zahradního nábytku“ (rozměry 5x5m) na pozemku p.č. 947/10, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec 
Strakonice.  
Investorem stavby „Zahradní přístřešek se skladem zahradního nábytku“ (rozměry 5x5m) na pozemku 
p.č. 947/10 v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice je pan Ladislav Komrska, 386 01 Strakonice. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města Strakonice.  
II. Souhlasí 
s udělením výjimky dle § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
v platném znění, u ustanovení § 25 odst. 6 – odstupové vzdálenosti, tedy s umístěním stavby 
„Zahradní přístřešek se skladem zahradního nábytku “ na hranici mezi  pozemky p.č. 947/3 (město 
Strakonice) a p.č. 947/10 (p. Komrska) vše v k.ú. Dražejov u Strakonic,  obec Strakonice. 
 
6) MUDr. Markéta Kollrosová, 386 01 Strakonice  
- žádost o souhlas z titulu majitele sousedního pozemku 
- žádost o souhlas s udělením výjimky odstupové vzdálenosti 
Usnesení č. 0448/2015 (13/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 1018/3 se stavbou „Zastřešení stání OA“ (rozměry 5,87 x 
3,82 m) na pozemku p.č. st. 140, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice.  
Investorem stavby  „Zastřešení stání OA“ (rozměry 5,87 x 3,82 m) na pozemku p.č. st. 140 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic, obec Strakonice, je MUDr. Markéta Kollrosová, 386 01 Strakonice.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města Strakonice.  
II. Souhlasí 
s udělením výjimky dle § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
v platném znění, u ustanovení § 25 odst. 6 – odstupové vzdálenosti, tedy s umístěním stavby 
„Zastřešení stání OA“ na pozemku p.č. st. 140 ve vzdálenosti 0,29 m od pozemku p.č. 1018/3 (město 
Strakonice), vše v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice.  
 
7) Vladimír Kalinay, Strakonice – žádost o pronájem rodinného domu č.p. 51, ul. Povážská 
Usnesení č. 0449/2015 (13/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem rodinného domku č.p. 51 ul. Povážská, Přední Ptákovice, o 
velikosti 3+1 a započitatelné výměře 140,9 m2 za minimální cenu 7.500,- Kč. 
8) Irena Balogová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
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Usnesení č. 0450/2015 (13/9) 
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 splátky dluhu, dle podmínek dohodnutých v Dodatku č. 5, za měsíc březen do 
20.3.2015 a uhrazením nájemného za měsíc březen, a to do 20.3.2015. V případě, že slečna Irena 
Balogová, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc březen do 20.3.2015, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
9) Karel a Brigita Irdzovi, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0451/2015 (13/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006 o velikosti 2+1 a 
výměře 78,40 m2 v domě č.p. 49 Velké náměstí, Strakonice, s manželi Karlem a Brigitou Irdzovými, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 20.3.2015. V případě, že manželé Karel a Brigita 
Irdzovi, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc březen do 20.3.2015, nebude jim smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
10) Jana Všiváková, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0452/2015 (13/9) 
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 březen, a to do 20.3.2015. V případě, že paní Jana Všiváková, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc březen do 20.3.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
11) Denisa Žigová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0453/2015 (13/9) 
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 březen, dle podmínek dohodnutých ve smlouvě o nájmu bytu a nájemného za 
měsíc březen, a to do 20.3.2015. V případě, že slečna Denisa Žigová, Strakonice neuhradí splátku 
dluhu za měsíc březen a nájemné za měsíc březen do 20.3.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
12) Žaneta Grundzová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0454/2015 (13/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
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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 březen do 20.3.2015. V případě, že paní Žaneta Grundzová,  Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc březen do 20.3.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
13) Alžběta Lacková, Bažantnice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0455/2015 (13/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 o velikosti 2+1 a 
výměře 89,70 m2 v domě č.p. 518 Bažantnice s paní Alžbětou Lackovou, Bažantnice, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc březen do 20.3.2015. V případě, že paní Alžběta Lacková, Bažantnice  
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc březen do 20.3.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
14) Vladimíra Božovská, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0456/2015 (13/9) 
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 březen a uhrazením splátky dluhu za měsíc březen, dle 
podmínek dohodnutých ve smlouvě o nájmu bytu, a to do 20.3.2015. V případě, že paní Vladimíra 
Božovská, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc březen do 20.3.2015, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
15) Zdeněk a Jolana Kunovi, Bažantnice, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0457/2015 (13/9) 
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 březen a uhrazením splátky dluhu 
za měsíc březen, dle podmínek dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.3.2015. V případě, že 
manželé Jolana a Zdeněk Kunovi, Bažantnice, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc 
březen do 20.3.2015, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
16) Patricie Bledá, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0458/2015 (13/9) 
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 březen a uhrazením splátky dluhu za měsíc březen, dle podmínek 
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dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.3.2015. V případě, že Patricie Bledá, Strakonice neuhradí 
nájemné a splátku dluhu za měsíc březen do 20.3.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
17) Nikola Pačajová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0459/2015 (13/9) 
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 březen a uhrazením splátky dluhu za měsíc březen, dle 
podmínek dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.3.2015. V případě, že slečna Nikola Pačajová, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc březen a splátku dluhu za měsíc březen do 20.3.2015, nebude 
jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
18) Helena Irdzová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0460/2015 (13/9) 
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 březen a uhrazením splátky dluhu za měsíc březen, dle podmínek 
dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.3.2015. V případě, že slečna Helena Irdzová, Strakonice, 
neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc březen do 20.3.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
19) Josef Janeček, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0461/2015 (13/9) 
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 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc březen do 20.3.2015. V případě, že pan Josef Janeček, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc březen do 20.3.2015, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
20) Dagmar Říhová,  Strakonice – Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0462/2015 (13/9) 
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 březen do 31.3.2015. V případě, že paní Dagmar Říhová, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc březen do 31.3.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
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21) Vasil a Gabriela Grundzovi, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0463/2015 (13/9) 
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 82,20 m2 v domě č.p. 49 Velké náměstí, Strakonice, s manž. Vasilem a Gabrielou 
Grundzovými, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o ½ roku. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 31.3.2015. V případě, že manž. 
Grundzovi, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc březen do 31.3.2015, nebude jim smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
22) Josef Lacko, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0464/2015 (13/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A02 o velikosti 1+1 a 
výměře 37,10 m2 v domě č.p. 613 ul. Budovatelská, Strakonice, s panem Josefem Lackem, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o ¼ rok. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc březen do 31.3.2015. V případě, že pan Josef Lacko, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc březen do 31.3.2015, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
23) Helena Zádrapová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0465/2015 (13/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A31 o velikosti 1+1 a 
výměře 42,18 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, s paní Helenou Zádrapovou,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o ½ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc březen do 31.3.2015. V případě, že paní Helena Zádrapová, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc březen do 31.3.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
24) Iveta Ferencová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0466/2015 (13/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o velikosti 1+1 a 
výměře 60,80 m2 v domě č.p. 49 Velké náměstí, Strakonice, s paní Ivetou Ferencovou, Velké náměstí 
49, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o ½ roku. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 20.3.2015. V případě, že paní Iveta Ferencová, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc březen do 20.3.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
25) Marie Ranglová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0467/2015 (13/9) 
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 53,14 m2 v domě č.p. 809 ul. Zahradní, Strakonice, s paní Marií Ranglovou,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o ¼ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením 
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nájemného za měsíc březen do 20.3.2015. V případě, že paní Marie Ranglová, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc březen do 20.3.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
26) Stanislav a Karla Novákovi, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0468/2015 (13/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 021 o velikosti 2+1 a 
výměře 76,13 m2 v domě č.p. 76 ul. Bezděkovská, Strakonice, s manž. Stanislavem a Karlou 
Novákovými, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o ¼ roku. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 20.3.2015 a uhrazením splátky dluhu 
za měsíc březen do 20.3.2015. V případě, že manž. Novákovi, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku 
dluhu za měsíc březen do 20.3.2015, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
27) Štěpánka Kaplánková, Strakonice – Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0469/2015 (13/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 027 o velikosti 1+0 a 
výměře 42,66 m2 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice s paní Štěpánkou Kaplánkovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další půlrok. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 31.3.2015. V případě, že paní Štěpánka 
Kaplánková, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc březen do 31.3.2015, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
28) Josef Pešek, Strakonice I – žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0470/2015 (13/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 021 v domě č.p. 
1281 ul. Jezerní, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 38,99 m2 s panem Josefem Peškem,  Strakonice, 
a to ke dni 19.3.2015. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
29) Žádost o vyjádření ke stavbě a uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemcích ve 
vlastnictví města Strakonice p.č. KN 540/19 a p.č. KN 526/3, vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti 
se stavbou: „Sever 4 – přepojení teplovodu A. Dubského a nové DPS pro č.p. 387 – 390“. 
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59,  386 43 Strakonice. 
Usnesení č. 0471/2015 (13/9) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí 
s uložením teplovodu do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 540/19 a p.č. KN 526/3  vše 
v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou: „ Sever 4 – přepojení teplovodu A. Dubského a nové DPS 
pro č.p. 387 – 390“. 
II. Souhlasí  
s uzavřením dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 
540/19 a p.č. KN 526/3, vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti se stavbou: „ Sever 4 – přepojení 
teplovodu A. Dubského a nové DPS pro č.p. 387 – 390“, dle sazebníku. 
Za podmínek:  
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1. 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. 
2. Rýha v asfaltové komunikaci na pozemku p.č. dle KN 540/19 (ul. Arch. Dubského) bude 
zaříznuta 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 min. o 50% šíře výkopu. Spára 
mezi stávajícím asfaltovým krytem a novým asfaltovým krytem bude zalita asfaltovou emulzí. 
3. Chodník z   betonových dlaždic 300 x 300 mm na pozemku  p.č. dle KN 540/19 (ul. Arch. 
Dubského) bude opraven tak, že bude předlážděna dlažba, která byla odstraněna  pro samotný 
výkop a z obou stran bude oprava zvětšena o šířku dlaždice přilehlé k dlaždicím, které jsou v trase 
výkopu. Poškozené dlaždice budou vyměněny za nové. 

III. Pov ěřuje 
starostu  města podpisem předmětné dohody. 
 
30) Žádost o vyjádření ke stavbě: „Náhrada čtyř-trubního systému okruh VVS 07 IX – 
Zahradní, ul. Mírová“. 
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59,  386 43 Strakonice. 
Usnesení č. 0472/2015 (13/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s provedením sond na stávajících teplovodních rozvodech na pozemcích v majetku města Strakonice 
p.č. KN 395/4 a p.č. KN 395/13, vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti se stavbou: „Náhrada čtyř-
trubního systému okruh VVS 07 IX – Zahradní , ul. Mírová“.     
Za podmínky:  

1. 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. 

 
31) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice – u mlékáren - kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 149, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0473/2015 (13/9) 
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 pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. KN 1309/9 v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou a 
realizací stavby: „Strakonice - u mlékáren - kNN“, dle sazebníku.  
Za podmínek:  

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

II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
 
32) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice – Tovární – výměník - kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 149, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0474/2015 (13/9) 
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 596/15, KN 597/5 a KN 598/4, vše v k.ú. Nové Strakonice, 
v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice – Tovární - kNN“, dle sazebníku.  
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Za podmínek:  
1. Při rýze v pásu zeleně na pozemku p.č. KN 596/15 je nutné dodržovat Obecně závaznou 
vyhlášku o zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná plocha 
bude po skončení prací oseta travinou. 
2. Přechod asfaltové komunikace Tovární na pozemku p.č. KN 598/4 a zpevněných ploch na 
pozemku p.č. KN 596/15 bude proveden podvrtem. Podvrt musí být proveden tak, aby nedošlo 
k navýšení stávající nivelety  v místě provádění.  
3. V případě dotčení chodníku z betonové zámkové dlažby v ul. Tovární na pozemku p.č. KN 
597/5 bude chodník předlážděn v celé své šíři a to v celé délce uložení kabelu NN. Poškozené 
dlaždice budou vyměněny za nové. 

II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
 
33) Manželé Mgr. Jaroslav Babka, Jaroslava Babková, Strakonice – žádost o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (věcného břemene) k pozemku ve vlastnictví města Strakonice p.č. KN 1269/1  
k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s umístěním kanalizační přípojky 
Usnesení č. 0475/2015 (13/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene), jejímž předmětem bude 
uložení, provozování a udržování kanalizační přípojky v pozemku p.č. dle KN 1269/1 k.ú. Dražejov u 
Strakonic v majetku města Strakonice ve prospěch Mgr. Jaroslava Babky a Jaroslavy Babkové,  
Strakonice.  
Služebnost inženýrské sítě bude zřízena bezúplatně. Správní poplatek za vklad věcného břemene do 
katastru nemovitostí uhradí oprávněný. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
34) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „NTL  plynovod a přípojky Strakonice, ul. 
Havlíčkova“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Radka Bambulová, projektová  a inženýrská činnost ve výstavbě, Žižkova 66, 373 
72 Lišov 
Usnesení č. 0476/2015 (13/9) 
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 
ve vlastnictví města Strakonice p.č. KN 1272/21 a ve spoluvlastnictví města Strakonice p.č. KN st.465 
vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „NTL  plynovod a 
přípojky Strakonice, ul. Havlíčkova“,dle sazebníku.  
Za podmínek:  

1. Chodník z kamenných desek bude v celé délce uložení NTL plynovodu předlážděn v celé své 
šíři. Před rozebráním desek budou jednotlivé kamenné desky očíslovány, složeny na paletách a po 
uložení NTL plynovodu budou vráceny na původní místo.  

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
35) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „STL  plynovod a přípojky Strakonice, ul. Raisova“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Radka Bambulová, projektová  a inženýrská činnost ve výstavbě, Žižkova 66, 373 
72 Lišov 
Usnesení č. 0477/2015 (13/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
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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 ve 
vlastnictví města Strakonice p.č. KN 793/2, p.č. KN 794/1, p.č. KN 794/4 a p.č. KN 794/2 a ve 
spoluvlastnictví města Strakonice p.č. KN st. 465 vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti s projektovou 
přípravou a realizací stavby: „STL plynovod a přípojky Strakonice, ul. Raisova“, dle sazebníku.  
Za podmínek:  

1. Asfaltová komunikace Raisova na pozemcích KN 793/2, bude opravena po uložení STL 
plynovodu tak, že bude v celé délce uložení přeasfaltována v 1/2 své šíře. Přechod mezi stávajícím 
a budoucím novým asfaltovým povrchem bude zaříznut řezačem spár a spára bude po provedeni 
nového asfaltového povrchu zalita asfaltovou emulzí. 
2. Chodník z betonových dlaždic 300 x 300 mm v ul. Raisova na pozemku KN 793/2 bude 
opraven tak, že bude předlážděna dlažba,  která byla odstraněna  pro samotný výkop a z obou stran 
bude oprava zvětšena o šířku dlaždice přilehlé k dlaždicím, které jsou v trase výkopu. Poškozené 
dlaždice budou vyměněny za nové.  
3. Chodník s asfaltovým povrchem v ul. Raisova na pozemku KN 794/1  bude opraven tak, že 
v celé délce výkopu bude chodník přeasfaltován v celé své šíří. Přechod mezi stávajícím a 
budoucím novým asfaltovým povrchem bude zaříznut řezačem spár a spára bude po provedeni 
nového asfaltového povrchu zalita asfaltovou emulzí. 
4. Přechod asfaltové komunikace na pozemku p.č. KN 794/4 bude proveden bezvýkopově. 
Podvrt (protlak) musí být proveden tak, aby nedošlo k navýšení stávající nivelety  v místě 
provádění.  
5. Přechody zpevněných ploch z betonové zámkové dlažby budou opraveny tak, že bude 
předlážděna dlažba, která byla odstraněna pro samotný výkop a z obou stran bude oprava zvětšena 
min. o 50% šíře výkopu. Poškozené dlaždice budou  vyměněny za nové. 
6. 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 
 
36) Žádost o uzavření smlouvy č.: PI-014330032430/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Pracejovice – úprava připojení 2xRD“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: INGERA Písek s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek 
Usnesení č. 0478/2015 (13/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č.: PI-014330032430/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro 
uložení energetického zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 400/9 v k.ú. Nové 
Strakonice v souvislosti se stavbou: „Pracejovice – úprava připojení 2xRD“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
37) Žádost o uzavření smlouvy č.: PI-014330032430/002 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Pracejovice – úprava připojení 2xRD“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: INGERA Písek s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek 
Usnesení č. 0479/2015 (13/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č.: PI-014330032430/002 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro 
uložení energetického zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 599/38  v k.ú. 
Pracejovice v souvislosti se stavbou: „Pracejovice – úprava připojení 2xRD“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
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38) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou stavby: „Strakonice, Habeš - kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o., Katovická 175,  386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0480/2015 (13/9) 
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 1314/2 (komunikace Pod Hájovnou), p.č. KN 1007/5 
(komunikace Jedlová), p.č. KN 1010/18 (komunikace Borová), p.č. KN 1009/4 (komunikace 
Vodárenská),p.č. KN 945/8 (komunikace Vodárenská) a p.č. KN 1018/3 (komunikace Tisová)  vše 
v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou přípravou: „Strakonice, Habeš - kNN“. 
Poplatek za uložení bude stanoven tak, že za každý dotčený pozemek bude zaplaceno 10.000,-Kč. 
Za podmínek:  

1. Příčné přechody uložení energetického zařízení do komunikace Vodárenská na pozemcích p.č. 
KN 1009/4 a p.č. KN 945/8 v k.ú. Dražejov u Strakonic budou provedeny podvrtem. 

2. Chodník ze zámkové betonové dlažby na pozemku p.č. KN 1018/3 (ul. Tisová) bude po uložení 
kabelu NN opraven tak, že bude předlážděn v celé své šíři a to v celé délce uložení kabelu NN. 
Poškozené dlaždice budou vyměněny za nové. 

3. Přechody sjezdů z kamenné dlažby na pozemku p.č. KN 1018/3 (ul. Tisová) budou po uložení 
kabelu NN opraveny tak , že budou předlážděny v celé své šíři. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
39) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice, Nad Parkem – stavební úpravy NN, 
kabelace“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o, Katov ická 175, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0481/2015 (13/9) 
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 ve 
vlastnictví města Strakonice p.č. KN 533/5 (komunikace Dr. Jiřího Fifky), p.č. KN 536/15 
(komunikace Erbenova),  p.č. KN 556/2 (komunikace Krále Jiřího z Poděbrad), p.č. KN 574/6 
(komunikace Svatopluka Čecha), p.č. KN 574/23 (komunikace Želivského), p.č.KN 580/34 
(komunikace Žižkova), p.č.KN 580/35 (komunikace Krále Jiřího z Poděbrad), p.č. KN 580/44 
(komunikace Žižkova), p.č. KN 584/25 (komunikace Žižkova a Tylova), p.č. KN 1277/1 (komunikace 
Plánkova) a ve spoluvlastnictví města Strakonice p.č. KN st.755 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice, Nad Parkem – stavební úpravy NN, 
kabelace“, a to za podmínek stanovených v příloze č.15. A dále za podmínky, že kabelizace v ulici 
Krále Jiřího z Poděbrad a Sv. Čecha bude provedena před rekonstrukcí těchto ulic (předpoklad 
realizace rok 2015). Poplatek za uložení bude stanoven tak, že za každý dotčený pozemek bude 
zaplaceno 10.000,-Kč. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 
40) Garáže pod tribunami SK Strakonice 
Usnesení č. 0482/2015 (13/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o výši ceny za materiál na odstranění vad současného stavu stavebních konstrukcí u garáží 
pod tribunami na fotbalovém hřišti Na Křemelce.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru zadat zpracování prováděcí projektové dokumentace. 
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41) Cenová nabídka na výrobu a osazení plakátovací plochy 
Usnesení č. 0483/2015 (13/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o výši ceny na výrobu a  osazení plakátovací plochy a na délku trvání stavebního řízení.  
 
42) Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – III. etapa – náměstíčko, parkoviště u pivovaru 
Usnesení č. 0484/2015 (13/9) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – III. 
etapa – náměstíčko, parkoviště u pivovaru“ v otevřeném řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění.   
II. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
III. Schvaluje  
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby „Revitalizace 
sídliště Mír, Strakonice – III. etapa – náměstíčko, parkoviště u pivovaru“  
IV. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Lukáš Srb 
4. člen Ing. Jan Blahout 
5. člen p. Michal Bezpalec 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník p. Milan Jungvirt 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
4. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
5. náhradník p. Jaroslav Houska 

Dále bude jako pozorovatel přizván zástupce Centra pro regionální rozvoj ČR. 
V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné  
zakázky  
VI. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této 
veřejné zakázky. 
 
43) Revokace části usn. č. 0390/2015 ze dne 4.3.2015 
Usnesení č. 0485/2015 (13/9) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
část usnesení č. 0390/2015 bod II. a III. ze dne 4.3.2015. 
 
1) Základní organizace Českého Zahrádkářského svazu Blaťák Strakonice, IČ: 62516931, se 
sídlem Bavorova 995, Strakonice  –  zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k 
pozemku p.č. 48/1 v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti s umístěním vodovodního řadu v lokalitě 
zahrádek u Blatského rybníka ve Strakonicích 
Usnesení č. 0486/2015 (13/9a) 
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, a to Základní organizace 
Českého Zahrádkářského svazu Blaťák Strakonice (budoucí povinný), IČ: 62516931, se sídlem 
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Bavorova 995, Strakonice a městem Strakonice, IČ: 0025181, se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 
Strakonice, (budoucí oprávněný). Předmětem těchto smluv je zřízení služebnosti inženýrské sítě 
(věcného břemene) ve prospěch města Strakonice (oprávněný), spočívající v povinnosti povinného 
strpět zřízení, provozování, údržbu a opravu  vodovodního řadu DN 32 PE a DN 40 PE v lokalitě 
zahrádek u Blatského rybníka ve Strakonicích do pozemku p.č. 48/1 v k.ú. Nové Strakonice včetně 
armaturní šachty pro umístění vodoměrů a odkalení. Plocha služebného pozemku zatíženého 
služebností bude určena pásem o šířce 1,5 m od osy vodovodního potrubí na každou stranu, a to v celé 
délce stavby na služebném pozemku. Právo služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a 
úplatně za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.500,-Kč včetně DPH.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
2) Spoluvlastníci pozemku p.č. 44/3 v k.ú. Nové Strakonice – zřízení služebnosti inženýrské sítě 
(věcného břemene) k pozemku p.č. 44/3 v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti s umístěním 
vodovodního řadu v lokalitě zahrádek u Blatského rybníka ve Strakonicích 
Usnesení č. 0487/2015 (13/9a) 
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 s uzavřením Smlouvy o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) mezi smluvními stranami, a to spoluvlastníky 
pozemku p.č. 44/3 v k.ú. Nové Strakonice (budoucí povinní) a městem Strakonice, IČ: 00251810, se 
sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, (budoucí oprávněný). Předmětem těchto smluv je zřízení 
služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch města Strakonice (oprávněný), spočívající 
v povinnosti povinného strpět zřízení, provozování, údržbu a opravu  vodovodního řadu DN 32 PE a 
DN 40 PE v lokalitě zahrádek u Blatského rybníka ve Strakonicích do pozemku p.č. 44/3 v k.ú. Nové 
Strakonice. Plocha služebného pozemku zatíženého služebností bude určena pásem o šířce 1,5 m od 
osy vodovodního potrubí na každou stranu, a to v celé délce stavby na služebném pozemku. Právo 
služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou finanční náhradu ve 
výši 5.000,-Kč včetně DPH. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
3) Manželé Miloslav a Helena Kroupovi, Strakonice - zřízení služebnosti inženýrské sítě 
(věcného břemene) k pozemkům p.č. 44/109 a 44/110, vše v k.ú. Nové Strakonice, v souvislosti 
s umístěním vodovodního řadu v lokalitě zahrádek u Blatského rybníka ve Strakonicích a 
zřízení odběrného místa z vodovodního řadu 
Usnesení č. 0488/2015 (13/9a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
Souhlasit uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí  o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného 
břemene) a následně po vybudování a po vyhotovení geometrického plánu s uzavřením Smlouvy o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) mezi smluvními stranami, a to manželi 
Miloslavem a Helenou Kroupovými, Strakonice (budoucí povinní)  a  městem Strakonice, IČ: 
00251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (budoucí oprávněný). Předmětem těchto 
smluv je zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch města Strakonice 
(oprávněný), spočívající v povinnosti povinného strpět zřízení, provozování, údržbu a opravu  
vodovodního řadu DN 32 PE a DN 40 PE v lokalitě zahrádek u Blatského rybníka ve Strakonicích 
do pozemku p.č. 44/109 a p.č. 44/110, vše v k.ú. Nové Strakonice. Plocha služebného pozemku 
zatíženého služebností bude určena pásem o šířce 1,5 m od osy vodovodního potrubí na každou stranu, 
a to v celé délce stavby na služebném pozemku. Právo služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu 
neurčitou a bezúplatně za podmínky zřízení odběrného místa z vodovodního řadu na pozemku p.č. 
44/110 v k.ú. Nové Strakonice, a to bezúplatně. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
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4) Česká republika - Povodí Vltavy, státní podnik, IČ: 70889953, se sídlem Holečkova 106/8, 
Praha 5 -  zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k pozemku p.č. 494/4 v k.ú. 
Nové Strakonice v souvislosti s umístěním vodovodního řadu v lokalitě zahrádek u Blatského 
rybníka ve Strakonicích 
Usnesení č. 0489/2015 (13/9a) 
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 s uzavřením Smlouvy o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) mezi smluvními stranami, a to Česká republika 
- Povodí Vltavy, státní podnik, IČ: 70889953, se sídlem Holečkova 106/8, Praha 5 (budoucí povinný) 
a městem Strakonice se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810 (budoucí 
oprávněný). Předmětem těchto smluv je zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) ve 
prospěch města Strakonice (oprávněný), spočívající v povinnosti povinného strpět zřízení, 
provozování, údržbu a opravu  vodovodního řadu DN 32 PE a DN 40 PE v lokalitě zahrádek u 
Blatského rybníka ve Strakonicích do pozemku p.č. 494/4 v k.ú. Nové Strakonice. Plocha služebného 
pozemku zatíženého služebností bude určena pásem o šířce 1,5 m od osy vodovodního potrubí na 
každou stranu, a to v celé délce stavby na služebném pozemku. Právo  služebnosti  inženýrské sítě  se  
zřizuje  na  dobu  neurčitou  a úplatně  za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000,-Kč + DPH 
(dle sazebníku Povodí Vltavy, s.p.). 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
5) Lidl Česká republika v.o.s., IČ: 26178541, se sídlem Nárožní 1359/11, Stodůlky, Praha 5 - 
výkup části pozemku p.č. 1248/8 v k.ú. Strakonice o výměře 16 m2  
Usnesení č. 0490/2015 (13/9a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem části pozemku p.č. 1248/8 v k.ú. Strakonice o výměře 16 m2  (nově podle  
geometrického plánu p.č. 1248/26) od společnosti Lidl  Česká republika v.o.s., IČ: 26178541, 
se sídlem  Nárožní 1359/11, Stodůlky, Praha 5, za celkovou kupní cenu ve výši 5.760,-Kč  
(360,-Kč/m2). 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
6) Ing. Emil Sokol, Prachatice - žádost o výmaz předkupního práva k pozemku p.č. 340/1 o 
výměře 11068 m2 v  k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 0491/2015 (13/9a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výmazem předkupního práva k  pozemku p.č. 340/1 o výměře 11068 m2 v  k.ú. 
Strakonice, zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění. 
 
7) Pan Miroslav Šrachta, Strakonice – zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) 
k pozemku p.č. 1723 v k.ú. Strakonice v souvislosti s přípravou stavby: „I/22 Strakonice – SO 
310, přeložka vodovodu LT 100“ 
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,  IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 
(investor stavby) 
Usnesení č. 0492/2015 (13/9a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného 
břemene) a následně po vybudování a vyhotovení geometrického plánu Smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (věcného břemene) mezi smluvními stranami, a to p. Miroslavem Šrachtou (budoucí 
povinný), Strakonice a městem Strakonice, IČ: 00251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 
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Strakonice, (budoucí oprávněný). Předmětem těchto smluv je zřízení služebnosti inženýrské sítě 
(věcného břemene) ve prospěch města Strakonice (oprávněný), spočívající v povinnosti povinného 
strpět zřízení přeložky vodovodu LT 100  do  pozemku p.č. 1723 v k.ú. Strakonice včetně 
technologického obslužného zařízení pro provoz stavby, s právem tuto stavbu provozovat a udržovat.  
Plocha služebného pozemku zatíženého služebností bude určena pásem o šířce 1,5 m od osy 
vodovodního potrubí na každou stranu, a to v celé délce stavby na služebném pozemku.  
Právo služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou finanční 
náhradu stanovenou v souladu s cenovými předpisy, kterou hradí investor (ŘSD ČR). 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
8) Paní Libuše Sítařová, Brno - Kohoutovice – zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného 
břemene) k pozemku p.č. 606/1 v k.ú. Strakonice v souvislosti s přípravou stavby: „I/22 
Strakonice – SO 313, přeložka vodovodu DN 125 a DN 400 Šmidingerova“ 
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,  IČ: 65993390,  se  sídlem  Na Pankráci 546/56, Praha 4 
(investor stavby) 
Usnesení č. 0493/2015 (13/9a) 
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 vyhotovení geometrického plánu Smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (věcného břemene) mezi smluvními stranami, a to paní Libuší Sítařovou, bytem Brno - 
Kohoutovice (budoucí povinný)  a městem Strakonice, IČ: 00251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 
21 Strakonice, (budoucí oprávněný). Předmětem těchto smluv je zřízení služebnosti inženýrské sítě 
(věcného břemene) ve prospěch města Strakonice (oprávněný), spočívající v povinnosti povinného 
strpět zřízení přeložky vodovodu DN 125 a DN 400 do pozemku p.č. 606/1 v k.ú. Strakonice včetně 
technologického obslužného zařízení pro provoz stavby, s právem tuto stavbu provozovat a udržovat.  
Plocha služebného pozemku zatíženého služebností bude určena pásem o šířce 1,5 m od osy 
vodovodního potrubí na každou stranu, a to v celé délce stavby na služebném pozemku. 
Právo služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou finanční 
náhradu stanovenou v souladu s cenovými předpisy, kterou hradí investor (ŘSD ČR). 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
9) Paní Eva Čiháková, Strakonice a paní Marcela Luhanová, bytem Strakonice – zřízení 
služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k pozemku p.č. 607/1 v k.ú. Strakonice 
v souvislosti s přípravou stavby: „I/22 Strakonice – SO 313, přeložka vodovodu DN 125 a DN 
400 Šmidingerova“ 
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,  IČ: 65993390,  se  sídlem  Na Pankráci 546/56, Praha 4 
(investor stavby) 
Usnesení č. 0494/2015 (13/9a) 
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 vyhotovení geometrického plánu Smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (věcného břemene) mezi smluvními stranami, a to paní Evou Čihákovou, bytem 
Strakonice a paní Marcelou Luhanovou, bytem Strakonice (budoucí povinní) a městem Strakonice se 
sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810 (budoucí oprávněný). Předmětem těchto 
smluv je zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch města Strakonice 
(oprávněný), spočívající v povinnosti povinného strpět zřízení a vedení Stavby SO 313, přeložky 
vodovodu DN 125 a DN 400 Šmidingerova do pozemku p.č. 607/1 v k.ú. Strakonice včetně 
technologického obslužného zařízení pro provoz stavby, s právem tuto stavbu provozovat a udržovat.  
Plocha služebného pozemku zatíženého služebností bude určena pásem o šířce 1,5 m od osy 
vodovodního potrubí na každou stranu, a to v celé délce stavby na služebném pozemku.  
Právo služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou finanční 
náhradu stanovenou v souladu s cenovými předpisy, kterou hradí investor (ŘSD ČR). 
II. Doporu čuje ZM 
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pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
10) Manželé pan Miroslav Beránek a paní Alenka Beránková, oba  bytem Strakonice – zřízení 
služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k pozemku p.č. 532/80 v k.ú. Strakonice 
v souvislosti s přípravou stavby: „I/22 Strakonice – SO 313 přeložka vodovodu DN 125 a DN 400 
Šmidingerova“ 
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,  IČ: 65993390,  se  sídlem  Na Pankráci 546/56, Praha 4 
(investor stavby) 
Usnesení č. 0495/2015 (13/9a) 
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 vyhotovení geometrického plánu Smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (věcného břemene) mezi smluvními stranami, a to manželi panem Miroslavem 
Beránkem a paní Alenkou Beránkovou, oba  bytem Strakonice (budoucí povinní)  a městem 
Strakonice se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810 (budoucí oprávněný). 
Předmětem těchto smluv bude zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch 
města Strakonice (oprávněný), spočívající v povinnosti povinného strpět zřízení přeložky vodovodu 
DN 400 Šmidingerova do pozemku p.č. 532/80 v k.ú. Strakonice včetně technologického obslužného 
zařízení pro provoz stavby, s právem tuto stavbu provozovat a udržovat.  
Plocha služebného pozemku zatíženého služebností bude určena pásem o šířce 1,5 m od osy 
vodovodního potrubí na každou stranu, a to v celé délce stavby na služebném pozemku.  
Právo služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou finanční 
náhradu stanovenou v souladu s cenovými předpisy, kterou hradí investor (ŘSD ČR). 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
11) Paní Lenka Tomanová, Strakonice – nabídka pozemku p.č. 1238/8 o výměře 112 m2 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic  
Usnesení č. 0496/2015 (13/9a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemku p.č. 1238/8 v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře 112 m2  za 
celkovou kupní cenu ve výši 16.800,-Kč (150,-Kč/m2) a dále s úhradou daně z nabytí 
nemovitosti městem Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
12) Nabídka bezúplatného převodu kanalizace 
Žadatel: AGROPODNIK Hodonín a.s., IČ 46971963, se sídlem Vacenovická 1271, 696 02 
Ratíškovice 
Usnesení č. 0497/2015 (13/9a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy mezi společností AGROPODNIK Hodonín a.s., IČ 46971963, se 
sídlem Vacenovická 1271, 696 02 Ratíškovice,  a  městem Strakonice, IČ 251810, se sídlem Velké 
náměstí 2, 386 01 Strakonice, jejímž předmětem je bezúplatný převod kanalizace s názvem 
„Kanalizace Nebřehovická“ umístěné v pozemcích parc.č.  212/1, 212/2, 212/3, 215/1, 215/2, 593/2, 
658, 656, 654, 399/1, v kat. území Přední Ptákovice, a pozemích parc.č. 1050/1, 289, 290, 291, 261/1, 
260/1, 256/5, 256/1, 256/2, 250, v kat. území Radošovice u Strakonic, z vlastnictví AGROPODNIKU 
Hodonín a.s. do vlastnictví města Strakonice, a to za podmínky doložení majetkoprávního vypořádání 
s panem Houdkem jako vlastníkem pozemků parc.č. 215/1 a 215/2 v kat. území Přední Ptákovice. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
13) Převod pozemků v lokalitě  „Železniční stanice Strakonice“  
Usnesení č. 0498/2015 (13/9a) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM 
revokovat  
část usnesení zastupitelstva města č. 112/ZM/2011 ze dne 15. a 16.6.2011, týkající převodu pozemků  
p.č.st. 2933 o výměře 20 m2, p.č.st. 2934 o výměře 18 m2, p.č.st. 2935 o výměře 18 m2, p.č.st. 2936 o 
výměře 18 m2, p.č.st. 2937 o výměře 18 m2, p.č.st. 2938 o výměře 20 m2, p.č.st. 2939 o výměře 20 m2, 
p.č.st. 2940 o výměře 18 m2, p.č.st. 2941, o výměře 18 m2,  p.č.st. 2942 o výměře 18 m2, p.č.st. 2943 o 
výměře 18 m2, p.č.st. 2944 o výměře 20 m2, p.č.st. 2945 o výměře 20 m2, p.č.st. 2946 o výměře 18 m2, 
p.č.st. 2947 o výměře 18 m2, p.č.st. 2948 o výměře 18 m2, p.č.st. 2949 o výměře 18 m2, p.č.st. 2950 o 
výměře 20 m2, p.č.st. 2951 o výměře 20 m2,  p.č.st. 2952 o výměře 18 m2, p.č.st. 2953 o výměře 18 m2, 
p.č.st. 2954 o výměře 18 m2, p.č.st. 2955 o výměře 18 m2, p.č. st. 2956 o výměře 20 m2, p.č.st. 2961 o 
výměře 17 m2, p.č.st. 2962 o výměře 17 m2, p.č.st. 2963 o výměře 17 m2, p.č.st. 2964 o výměře 17 m2, 
p.č.st. 2965 o výměře 19 m2, p.č.st. 2966, o výměře 17 m2,  p.č.st. 2967 o výměře 17 m2,  p.č.st. 2968 o 
výměře 19 m2, p.č.st. 2969 o výměře 17 m2, p.č.st. 2970 o výměře 17 m2, p.č.st. 2971 o výměře 17 m2, 
p.č.st. 2972, o výměře 18 m2,  p.č.st. 2973 o výměře 18 m2, p.č.st. 2974 o výměře 17 m2,  p.č.st. 2975 o 
výměře 19 m2, p.č.st. 2976 o výměře 18 m2, p.č.st. 2977 o výměře 18 m2 a části pozemku p.č. 1066/3 o 
výměře cca 1600 m2  (část v okolí garáží umístěných na pozemcích p.č.st. 2933 až p.č. st. 2956  a 
p.č.st. 2961  až  p.č.st. 2977), vše v k.ú. Strakonice od Českých drah, a.s. se sídlem nábřeží Ludvíka 
Svobody 1222/12, Praha, Nové Město na město Strakonice. 
 
14) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 0499/2015 (13/9a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
Souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku z MÚ Strakonice s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- 
Kč: 
- kopírovací stroj UTAX CD 31 – poř. cena  275.049,- Kč, datum pořízení  1.1.2001. 
 
15) Předání majetku do správy příspěvkové organizace STARZ Strakonice,  se sídlem Na 
Křemelce 512,  Strakonice 
Usnesení č. 0500/2015 (13/9a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s předáním majetku města Strakonice v celkové hodnotě 64.033,- Kč vč. DPH (28 kusů 
válend ONDRA, z toho 27 ks á 2.286,90 Kč, 1 ks á 2.286,70 Kč), do správy příspěvkové organizace 
STARZ  Strakonice, se sídlem Na Křemelce 512,  Strakonice, jedná se o majetek pořízený na náklady 
nájemce ubytovacího provozu v areálu Zimního stadionu, Na Křemelce 512, Strakonice (PALERMO) 
pana Jaroslava Doubka, Strakonice, převedený bezúplatně nájemcem do vlastnictví pronajímatele, 
města Strakonice.  
 
1) Ředitelství silnic a dálnic ČR,  IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 – 
smlouva o právu  
Usnesení č. 0501/2015 (13/9b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením  smlouvy  o právu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,  IČ: 65993390, se sídlem  Na 
Pankráci 546/56, Praha 4, jejímž předmětem bude souhlas s umístěním a provedením stavby 
„Shromaždiště za únikovou zónou“ na části pozemku města Strakonice, p.č. 775/24 o výměře cca 16 
m2 v k.ú. Strakonice, v rámci stavby „ I/22 Strakonice“ . 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
23. Výběrové řízení na ředitele MěKS – výsledky 
Usnesení č. 0502/2015  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
výsledky výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace MěKS Strakonice dle 
doporučení výběrové komise s tím, že vítězem VŘ je p. František Christelbauer. 
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II. Ukládá 
kanceláři tajemníka vyrozumět uchazeče o výsledku výběrového řízení a připravit radě města materiál 
ke jmenování p. Františka Christelbauera ředitelem MěKS Strakonice nejpozději k 1.7.2015. 
             
24. Rezignace p. Chvosty na člena Rady města Strakonice 
Usnesení č. 0503/2015  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
rezignaci p. Chvosty na člena Rady města Strakonice. 
             
25. Projekt – žákovská prospěchová stipendia              
Usnesení č. 0504/2015  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informace, týkající se Projektu žákovských prospěchových stipendií. 
II. Ukládá 
finančnímu odboru, oddělení kontroly doplnit informace k Projektu -  žákovská prospěchová stipendia 
s cílem zajistit splnění podmínek řádného hospodáře a následně předložit na příští jednání RM. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička              p. Milan Jungvirt 
           starosta                    místostarosta  


