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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  14. jednání Rady města Strakonice 
konaného 1. dubna 2015 v malé zasedací místnosti 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:     5 členů RM 

Mgr. Hrdlička – starosta 
p. Jungvirt – místostarosta 
RM: Ing. Oberfalcer, Ing. Moučka, p. Štrébl 
p. Stroner – tajemník 

   pí Bučoková - PR 
Omluven:  pí Brejchová - místostarostka 
Program:  
                     
             
1. Majetkové záležitosti                                                                                                                                     
                      Usnesení č. 0505/2015 – č. 0525/2015 
2. HC Strakonice – žádost o dotaci na akci „Galavečer ledního hokeje“ (RO č. 19)                             
                 Usnesení č. 0526/2015  
3. Letní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městem Strakonice                            
                 Usnesení č. 0527/2015  
4. ŠK - Žádost o zproštění nájemného za umístění informačního banneru na most J. Palacha              
                 Usnesení č. 0528/2015  
5. Zápis z 1. a 2. jednání dopravní komise                                                                                              
                 Usnesení č. 0529/2015  
6. Veřejné provozování hudebních děl – Společenský večer pro záchranáře                                         
                 Usnesení č. 0530/2015  
7. Veřejné provozování hudebních děl – Novoroční ohňostroj                                                              
                 Usnesení č. 0531/2015  
8. Smlouva o poskytnutí dotace                                                                                                             
                 Usnesení č. 0532/2015  
9. MěÚSS:  
A/Ukončení ubytování v AD                                                                                                      

                             Usnesení č. 0533/2015  
B/Zahájení ubytování v AD                                                                                                        
                 Usnesení č. 0534/2015  
10. Odpisové plány příspěvkových organizací                                                                                               
                 Usnesení č. 0535/2015  
11. Žádosti o dotace pro mateřské a základní školy města Strakonice                                                           
                 Usnesení č. 0536/2015  
12. MěKS: Odpis nedobytné pohledávky za servisní práce firma Unicos Klatovy                                       
                 Usnesení č. 0537/2015  
13. Jmenování ředitele MěKS                                                                                                                         
                 Usnesení č. 0538/2015  
14. Výzva k podání nabídky na zakázku „ Pasport městské zeleně“      

           Usnesení č. 0539/2015 
 
14. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta p. Milan Jungvirt v 15:35 hodin v malé 
zasedací místnosti MěÚ. S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Majetkové záležitosti                                                                                                                                    
 
1) Rekonstrukce místní komunikace Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice 
Usnesení č. 0505/2015 (14/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby „Rekonstrukce místní komunikace Krále Jiřího 
z Poděbrad, Strakonice“ v otevřeném řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění., a to za podmínky dostatku finančních prostředků v rozpočtu města. 
II. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
III. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby „Rekonstrukce 
místní komunikace Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice“  
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 Ing. Miloš Haiser 

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

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. 
 
2) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040007143/001 
v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice, nad Volyňskou - 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. 0506/2015 (14/1) 
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 609/2, p.č. KN 609/3, p.č. KN 652, p.č. KN 671, p.č. KN 609/1, 
p.č. KN 308/10 a p.č. KN 609/5, vše v k.ú. Přední Ptákovice, p.č. KN 720/2, p.č. KN 720/1, p.č. KN 
508/53, vše v k.ú. Nové Strakonice, v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: 
„Strakonice, nad Volyňskou - kabel NN“, za částku 100.000Kč + DPH.  
Za podmínek:  
1) Tam kde trasa kabelu NN probíhá v souběhu s teplovodním potrubím, které bude Teplárna 
Strakonice a.s. budovat v rámci akce: „Eliminace parovodů východ“ (část komunikace Hraniční), bude 
uložení kabelu  NN provedeno společně v jednom výkopu.  
2) Příčné přechody uložení kabelu NN do asfaltových komunikací Šumavská a Hallova budou 
provedeny podvrtem. 
3) Příčný přechod uložení kabelu NN do asfaltové komunikace Hraniční bude proveden překopem. 
Rýha v asfaltové komunikaci 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 
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50% šíře výkopu. Spára mezi stávajícím asfaltovým krytem a novým asfaltovým krytem bude zalita 
asfaltovou emulzí. 
4. Veškeré chodníky s povrchem ze zámkové betonové dlažby budou po podélném uložení kabelu NN 
opraveny tak, že bude předlážděn v celé své šíři a to v celé délce uložení kabelu NN. Poškozené 
dlaždice budou vyměněny za nové. 
5. Veškeré chodníky s povrchem z betonové dlažby 30x30cm  budou po podélném uložení kabelu NN 
opraveny tak, že bude předlážděn v celé své šíři a to v celé délce uložení kabelu NN. Poškozené 
dlaždice budou vyměněny za nové. 
6) Přechody pro chodce a místa pro přecházení budou provedeny dle příslušných norem ČSN. 
7) 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 podpisem předmětné  smlouvy. 
 
3) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti s 
odkoupením stavby: „Příp. STL pro parcelu č. 792/4 k.ú. Strakonice p. Toman“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
Usnesení č. 0507/2015 (14/1) 
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 uložené energetického zařízení v pozemku v majetku 
města Strakonice p.č. KN 793/2 v k.ú. Strakonice v souvislosti s odkupem stávající plynové přípojky: 
„Příp. STL pro parcelu č. 792/4 k.ú. Strakonice p. Toman“, dle sazebníku.  
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
 
4) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
v souvislosti s realizací stavby: „71010-007911 VPI ST Katovická, překl.M.K. OK“  
Žadatel: O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4,  
V zastoupení: ŠINDY a.s., 5. května 16,  252 41 Dolní Břežany   
Usnesení č. 0508/2015 (14/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, kterou se smluvní 
strany zavazují uzavřít smlouvu o služebnosti inženýrské sítě pro uložení podzemního vedení veřejné 
komunikační sítě do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 270/14, p.č. KN 270/15, p.č. KN 
367/3, p.č. KN 367/5, p.č. KN 1371/161 a p.č. KN 1371/165, vše v k.ú. Strakonice. 
Smlouva bude uzavřena v souvislosti s realizací stavby: „71010-007911 VPI ST Katovická, 
překl.M.K. OK“, za částku 60.000,- Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
 
5) Žádost o uzavření dodatku č.2 k dohodě o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku 
města Strakonice v souvislosti s realizací akce: „Eliminace parovodů Východ“.  
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE a.s., Komenského 59, 386 43 Strakonice  
Usnesení č. 0509/2015 (14/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č.2 k Dohodě o uložení inženýrských sítí v souvislosti s realizací stavby 
„Eliminace parovodů Východ“ uzavřené mezi městem Strakonice a Teplárnou Strakonice a.s., přičemž 
předmětem dodatku jsou změny v dokumentu ZUK, jenž je nedílnou součástí dohody 2014 - 274.  
1. Chráničky HDPE ve vlastnictví města, budou ve spolupráci se společností Telematika, a.s., uloženy 
do výkopů v souběhu s teplovodním potrubím. Délka a trasa uložení chrániček bude upřesněna při 
realizaci stavby„Eliminace parovodů Východ“. 
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2. Přechody asfaltových komunikací v ulicích Tovární, Hraniční a Povážská budou provedeny 
překopem. Rýha v asfaltové komunikaci 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. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětného dodatku č.2. 
 
6) SALVETE spol. s r.o., Ing. Petr Mikeš, Písecká 506, 386 01 Strakonice 
- žádost o výpůjčku částí p.č. 395/4, p.č. 395/42 a p.č. 395/13, vše v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice 
Usnesení č. 0510/2015 (14/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a společností SALVETE spol. s r.o., se 
sídlem Písecká 506, 386 01 Strakonice, IČ: 45023786, jejímž předmětem bude výpůjčka částí 
pozemků p.č. 395/42 o výměře cca 66 m2 a p.č. 395/4 o výměře cca 94 m2, vše v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice, za účelem umístění stavebního zařízení k realizaci a překládce veřejných sítí 
v předmětných pozemcích, a to na dobu určitou do 30.09.2015. 
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy.  
 
7) P.K. SOLVENT s.r.o., Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, IČ: 29147140 
- žádost o souhlas z titulu majitele sousedních pozemků p.č. 679/2 a p.č. 679/3, vše v k.ú. Nové 
Strakonice, obec Strakonice 
- žádost o souhlas z titulu majitele pozemku p.č. 679/3 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 0511/2015 (14/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a společností P.K. SOLVENT s.r.o., 
Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, IČ: 29147140, jejímž předmětem bude výpůjčka části 
pozemku p.č. 679/3 o výměře cca 2,69 m2 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, za účelem 
umístění části přístupové rampy včetně dvou schodišťových stupňů do objektu čp. 72, ul. 
Bezděkovská, Strakonice, na pozemku p.č. st. 866/3 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, a to na 
dobu neurčitou.   
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy. 
 
8) Smlouva o reklamě č. 2012-213 – ukončení 
Usnesení č. 0512/2015 (14/1) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 0350/RM/2015 ze dne 18.2.2015.  
II. 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 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 31.3.2015. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody o ukončení smlouvy o reklamě. 
 
9) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. pro odběrné místo ,,Márnice u kostela sv. 
Václava“. 
Usnesení č. 0513/2015 (14/1) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 12110580 s provozovatelem DS E.ON. 
Distribuce a.s. pro odběrné místo - Márnice u kostela sv. Václava. 
II. Souhlasí 
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením, a to ve výši 5.000,- Kč s DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
10) Žádost pana Pavla Bajta, Strakonice  
Usnesení č. 0514/2015 (14/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 03-495 uzavřené dne 2.12.2003 mezi městem Strakonice a 
panem Pavlem Bajtem, Strakonice, jehož předmětem bude snížení nájemného z nebytových prostorů 
v objektu Bezděkovská 432, Strakonice, nájemci panu Pavlu Bajtovi, na dobu  1 roku (květen   2015 – 
až duben  2016), a  sice  na částku 47.275,- Kč/rok bez  DPH, nájemné bude navýšeno o DPH 
v aktuální výši. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
11) Výpůjčka nebytových prostorů v objektu Zámku čp. 1 ve Strakonicích  
Usnesení č. 0515/2015 (14/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů mezi městem Strakonice a Muzeem středního 
Pootaví Strakonice, jejímž předmětem budou nebytové prostory středověké černé kuchyně o celkové 
výměře 110,93 m2, konkrétně chodba 24,21 m2, expozice přípravny černé kuchyně 23,42 m2, expozice 
černé kuchyně 16,97 m2, chlebová pec 5,58 m2, dvorek 40,75 m2 v objektu Zámku čp. 1, konkrétně 
v západní části mezi II. a III. hradním nádvořím, smlouva  o výpůjčce bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, vypůjčitel bude hradit náklady na služby spojené s výpůjčkou 
prostorů, NP budou využívány ke stejnému účelu jako dosud, tzn. za účelem zpřístupnění černé 
kuchyně, instalace depozitní výstavy a provoz nové prohlídkové části v tomto objektu s nabídkou 
produktů a zážitkových akcí pro návštěvníky a turisty.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
12) Žádost Domu dětí a mládeže Strakonice, Na Ohradě 417, Strakonice 
Usnesení č. 0516/2015 (14/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s výměnou nevyhovujících lustrů, nacházejících se v nebytových prostorech v objektu bývalé MŠ v  
Ellerově ul. čp. 160 ve Strakonicích, pronajatých na základě nájemní smlouvy č. 02-225 ze dne 
30.9.2002  Domu dětí a mládeže Strakonice, a to tím způsobem, že nájemce provede na vlastní 
náklady demontáž lustrů a demontované lustry nahradí zářivkami, které pořídí rovněž na vlastní 
náklady. V případě ukončení nájemní smlouvy ponechá DDM Strakonice tyto zářivky v uvedených 
prostorech. 
 
13) Předběžné oznámení veřejného zadavatele o úmyslu zadat veřejnou zakázku na stavební 
práce – „Stavební úpravy bytového domu č.p. 204, 205, 206 v ulici Stavbařů ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 0517/2015 (14/1) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
majetkovému odboru provést předběžné oznámení veřejného zadavatele dle § 86 zákona č.137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách o úmyslu zadat podlimitní veřejnou zakázku na „Stavební úpravy bytového 
domu č.p. 204, 205, 206 v ulici Stavbařů ve Strakonicích“. 
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14) Nájemní smlouvy uzavřené za účelem umístění a provozování plakátovacích ploch na území 
města Strakonice - výpověď nájemních smluv 
A/ RENGL, s.r.o., Zákopnická 354, 460 14 Liberec 14 - Ruprechtice 
1) Nájemní smlouva  číslo  05-115 ze dne 1.4.2005 
Usnesení č. 0518/2015 (14/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy číslo 05-115 ze dne 1. dubna 2005, uzavřené mezi městem Strakonice a 
společností RENGL, s.r.o., IČO 25420160, dříve se sídlem Kozinova 1073/11, 460 01 Liberec, nyní se 
sídlem Liberec 14, Ruprechtice, Zákopnická 354, PSČ 460 14,  zastoupená jednatelem společnosti 
panem Jaroslavem Renglem, a to výpovědí s šestiměsíční výpovědní lhůtou.  
Výpovědní lhůta počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné výpovědi.  
 
2) Nájemní smlouva číslo 06-247 ze dne 19.6.2006  
Usnesení č. 0519/2015 (14/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy číslo 06-247 ze dne 19. června 2006, uzavřené mezi městem Strakonice 
a společností RENGL, s.r.o.,  IČO 25420160, dříve se  sídlem Kozinova 1073/11, 460 01 Liberec, 
nyní se sídlem Liberec 14, Ruprechtice, Zákopnická 354, PSČ 460 14, zastoupená jednatelem 
společnosti panem Jaroslavem Renglem, a to výpovědí s šestiměsíční výpovědní lhůtou.   
Výpovědní lhůta počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné výpovědi.  
 
3) Nájemní smlouva číslo 08-054 ze dne 14.2.2008  
Usnesení č. 0520/2015 (14/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy číslo 08-054 ze dne 14. února 2008, uzavřené mezi městem Strakonice 
a společností RENGL, s.r.o., IČO 25420160, dříve se sídlem Kozinova 1073/11, 460 01 Liberec, nyní 
se sídlem Liberec 14, Ruprechtice, Zákopnická 354, PSČ 460 14, zastoupená jednatelem společnosti 
panem Jaroslavem Renglem, a to výpovědí s šestiměsíční výpovědní lhůtou.   
Výpovědní lhůta počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné výpovědi.  
   

4) Nájemní smlouva číslo 09-011 ze dne 14.1.2009 
Usnesení č. 0521/2015 (14/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy číslo 09-011 ze dne 14. ledna 2009, uzavřené mezi městem Strakonice 
a společností RENGL, s.r.o., IČO 25420160, se sídlem Liberec 14, Ruprechtice, Zákopnická 354, PSČ 
460 14, zastoupená jednatelem společnosti panem Jaroslavem Renglem, a to výpovědí s šestiměsíční 
výpovědní lhůtou. 
Výpovědní lhůta počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné výpovědi.  
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5) Nájemní smlouva číslo 2011 - 163 ze dne 8.12.2011 
Usnesení č. 0522/2015 (14/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy číslo 2011-163 ze dne 8. prosince 2011, uzavřené mezi městem 
Strakonice a společností RENGL, s.r.o., IČO 25420160, se sídlem Liberec 14, Ruprechtice, 
Zákopnická 354, PSČ 460 14, zastoupená jednatelem společnosti panem Jaroslavem Renglem, a to 
výpovědí s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 
Výpovědní lhůta počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné výpovědi.  
 
6) Nájemní smlouva číslo 2013 - 447 ze dne 20.2.2014 
Usnesení č. 0523/2015 (14/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy číslo 2013-447 ze dne 20. února 2014, uzavřené mezi městem 
Strakonice a společností RENGL, s.r.o., IČO 25420160, se sídlem Liberec 14, Ruprechtice, 
Zákopnická 354, PSČ 460 14, zastoupená jednatelem společnosti panem Jaroslavem Renglem, a to 
výpovědí s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 
Výpovědní lhůta počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné výpovědi.  
 
 
B) VERBA KRUMLOV s.r.o., P řídolí 77, 381 01 Český Krumlov 
1) Nájemní smlouva číslo 07 – 256 ze dne 2.7.2007 
Usnesení č. 0524/2015 (14/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy číslo 07-256 ze dne 2. července 2007 uzavřené mezi městem 
Strakonice a společností VERBA KRUMLOV, s.r.o., IČO 26089912, se sídlem Přídolí 77, 381 01 
Český Krumlov, zastoupená jednatelem společnosti panem Jiřím Štěpánkem, a to výpovědí 
s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 
Výpovědní lhůta počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné výpovědi.  
 
1) Dohoda o ukončení smlouvy o právní pomoci 
Usnesení č. 0525/2015 (14/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dohody o ukončení Smlouvy o právní pomoci, kterou město Strakonice  uzavřelo   
s advokátem Mgr. Ing. Martinem Zvěřinou dne 10.10.2014, neboť byl zcela naplněn předmět Smlouvy 
o právní pomoci a v odvolacím řízení bylo dosaženo změny rozsudku prvního stupně. Předmětem 
Dohody o právní pomoci bylo zastupování města v odvolacím řízení proti rozsudku pro uznání 
Okresního soudu ve Strakonicích čj. 7C 177/2014-85 ze dne 18.9.2014.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody o ukončení. 
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2. HC Strakonice – žádost o dotaci na akci „Galavečer ledního hokeje“ (RO č. 19)                             
Usnesení č. 0526/2015 (14/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 9.317,-Kč včetně DPH na pronájem sálu v MěDK na akci 
„Galavečer ledního hokeje“, který se koná 4.4.2015. Bude hrazeno  použitím prostředků 
minulých let. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem smlouvy. 
 
3. Letní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městem Strakonice                            
Usnesení č. 0527/2015 (14/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2015 v mateřských školách zřizovaných městem 
Strakonice. 
 
4. ŠK - Žádost o zproštění nájemného za umístění informačního banneru na most J. Palacha              
Usnesení č. 0528/2015 (14/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zproštěním nájemného za umístění dočasného informačního banneru na zábradlí mostu J. Palacha.  
 
5. Zápis z 1. a 2. jednání dopravní komise                                                                                              
Usnesení č. 0529/2015 (14/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání  dopravní komise 8.1.2015. 
II. Bere na vědomí  
zápis z 2. jednání dopravní komise 17.2.2015. 
 
6. Veřejné provozování hudebních děl – Společenský večer pro záchranáře                                         
Usnesení č. 0530/2015 (14/6) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností OSA – Ochranný 
svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., IČ: 63839997. Jedná se o licenci k užití hudebních 
děl v rámci akce: Společenský večer pro záchranáře, který proběhl dne 26. 2. 2015. Autorská odměna 
činí celkem 947 Kč (včetně DPH).  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
7. Veřejné provozování hudebních děl – Novoroční ohňostroj                                                              
Usnesení č. 0531/2015 (14/7) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností OSA – Ochranný 
svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., IČ: 63839997.  Jedná se o licenci k užití hudebních 
děl v rámci akce: Novoroční ohňostroj dne 1. 1. 2015. Autorská odměna činí 6 778 Kč (včetně DPH). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
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8. Smlouva o poskytnutí dotace                                                                                                             
Usnesení č. 0532/2015 (14/9) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení RM č. 337/2015 ze dne 4.2.2015. 
II. Souhlasí  
s uzavíráním smluv o poskytnutí dotace v předloženém vzorovém znění se žadateli o poskytnutí 
dotace (příjemci) v konkrétních případech, kdy poskytnutí takové dotace schválí příslušný orgán města 
Strakonice. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušných smluv o poskytnutí dotace. 
 
9. MěÚSS:   
A/Ukončení ubytování v AD                                                                                                      
Usnesení č. 0533/2015 (14/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
ukončení ubytování v Azylovém domě pana Milana Linharta a paní Žofie Linhartové, pana Jaroslava 
Horvátha a paní Jany Kunové. 
 
B/Zahájení ubytování v AD                                                                                                        
Usnesení č. 0534/2015 (14/11) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zahájení ubytování v Azylovém domě pana  Jana Síkory, paní Jany Zábranské, paní Ireny Kovacsové, 
paní Margity Taragošové a pana Jiřího Feneše, pana Vladimíra Procházky, pana Bartolomeje 
Kroščena. 
 
10. Odpisové plány příspěvkových organizací                                                                                               
Usnesení č. 0535/2015 (14/12) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje   
odpisové plány na r. 2015 podle návrhu těchto příspěvkových organizací: 

- MŠ U Parku, Plánkova 353, Strakonice 
- MŠ Čtyřlístek, Holečkova 410, Strakonice 
- MŠ Strakonice, A.B.Svojsíka 892, Strakonice 
- MŠ Strakonice, Šumavská 264, Strakonice 
- MŠ Strakonice, Lidická 625, Strakonice 
- ZŠ Strakonice, Dukelská 166, Strakonice 
- ZŠ Strakonice, ul. Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice 
- ZŠ FLČ, Jezerní 1280, Strakonice 
- ZŠ Povážská, Nad Školou 560, Strakonice 
- Městské kulturní středisko, Mírová 831, Strakonice 
- Městský ústav sociálních služeb, Jezerní 1281, Strakonice 
- Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení, Na Křemelce 512, Strakonice 
- Šmidingerova knihovna, Zámek 1, Strakonice 

 
11. Žádosti o dotace pro mateřské a základní školy města Strakonice                                                           
Usnesení č. 0536/2015 (14/13) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
podání žádostí mateřských škol (MŠ U Parku, Plánkova 353, Strakonice, MŠ Čtyřlístek, Holečkova 
410, Strakonice, MŠ Lidická 625, Strakonice, MŠ A.B. Svojsíka 892, Strakonice a 
MŠ Šumavská 264, Strakonice) a základních škol (ZŠ Dukelská 166, Strakonice a ZŠ Krále Jiřího 
z Poděbrad 882, Strakonice) o dotaci z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a 
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tělovýchovy „Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení“.  
 
12. MěKS: Odpis nedobytné pohledávky za servisní práce firma Unicos Klatovy                                       
Usnesení č. 0537/2015 (14/16) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  
odpis pohledávky u firmy UNICOS Klatovy ve výši 1 466,79 Kč po lhůtě splatnosti.  
Uvedenou pohledávku nelze vymoci. 
 
13. Jmenování ředitele MěKS                                                                                                                         
Usnesení č. 0538/2015 (14/17) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje  
na základě výsledků vyhlášeného výběrového řízení do funkce ředitele MěKS Strakonice s účinností 
od 1.4.2015 pana Františka Christelbauera.   
II. Stanovuje 
plat řediteli MěKS p. Františku Christelbauerovi  v dosavadní struktuře a výši (dle usnesení RM č. 
148/2014 ze dne 10.12.2014).  
III.  Ukládá 
vedoucí finančního odboru MěÚ Strakonice zajistit provedení  příslušných změn v Obchodním 
rejstříku.  
 
14. Výzva k podání nabídky na zakázku „ Pasport městské zeleně“      
Usnesení č. 0539/2015 (14/18) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s provedením zadání výzvy a zadávací dokumentace o veřejnou zakázku malého rozsahu, na dílo 
„Pasport městské zeleně“ 
II. Rozhodla 
zaslat výzvu a zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu  těmto zájemcům:    

1. Atregia s.r.o., Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina                                             IČ: 02017342 
2. Hrdlička spol. s r.o. , nám. 9 května 45, 266 01 Tetín                                          IČ: 18601227 
3.   Ing. Jan Machovec, Nádražní 20, 691 44, Lednice                                               IČ: 62145819 

a zároveň  zveřejnit výzvu k podání nabídek  na úřední desce města Strakonice s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů. 
III. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  Milan Jungvirt 
2. člen  Ing. Jaroslav Brůžek 
3. člen  Ing. Ondřej Feit 
4. člen  ing. Václav Sýkora 

    a náhradníky členů komise  pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Helena Brejchová 
2. náhradník Ing. Anna Sekyrová 
3. náhradník Ing. Lucie Klimešová 
4.   náhradník  Ing. Richard Kozák 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru životního prostředí zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání 
nabídky. 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička              p. Milan Jungvirt 
           starosta                    místostarosta  


