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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  15. jednání Rady města Strakonice 

konaného 15. dubna 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 

Omluveni:  pí Bučoková - PR 
 
Program:  
                     
             

            
1. Majetkové záležitosti   

            Usnesení č. 0540/2015 – č. 0625/2015 
2. Zápis ze 4. jednání Komise školství 

           Usnesení č. 0626/2015 
3. Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě v ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice 

           Usnesení č. 0627/2015 
4. ŠK - Žádost o poskytnutí prostor pro účel kanceláře účetní Šmidingerovy knihovny 

           Usnesení č. 0628/2015 
5. Pokračování projektu Zdravé město Strakonice, určení politika  a komise Zdravého města 
Strakonice 

           Usnesení č. 0629/2015 
6. Dohoda o postoupení práv a povinností ze smlouvy o výpůjčce kompostéru č. 2014 - 00377 

           Usnesení č. 0630/2015 
7. Rozpočtová  opatřením  č.  22 - 36 

           Usnesení č. 0631/2015 
8. Prohlášení o spolupráci s Muzeem středního Pootaví Strakonice 

           Usnesení č. 0632/2015 
9. Zápis z  2. jednání Komise pro cestovní ruch  16. března 2015 

           Usnesení č. 0633/2015 
10. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl 

          Usnesení č. 0634/2015 
11. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 

           Usnesení č. 0635/2015 
12. Zápis z 3. jednání Komise pro kulturu 18. března 2015 

           Usnesení č. 0636/2015 
13. Navržení výše odměn neuvolněným členům ZM 

           Usnesení č. 0637/2015 
14. Zápis z 3. jednání dopravní komise 8.1.2015 

           Usnesení č. 0638/2015 
15. Krátký příčný práh v ulici Virtova 

           Usnesení č. 0639/2015 
16. Zápis z 3. jednání komise pro sport ze dne 5. 3. 2015 a zápis ze 4. jednání komise pro 
sport ze dne 2.4.2015 

           Usnesení č. 0640/2015 
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17. Dotace pro TJ/SK na nájemné   
           Usnesení č. 0641/2015 

18. Dodatek č. 7 zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice 
           Usnesení č. 0642/2015 

19. Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice 
           Usnesení č. 0643/2015 

20. MěÚSS - souhlas s přijetím daru 
           Usnesení č. 0644/2015 

21. Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele na dodávku vybavení v rámci  
      projektu“ MODERNIZACE VYBAVENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD“   

           Usnesení č. 0645/2015 
22. 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. 0646/2015 
23. Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele na dodávku vybavení v rámci  
      projektu“ Pořízení vybavení ZŠ Povážská, Strakonice pro zefektivnění výuky a učen“   

           Usnesení č. 0647/2015 
24. Zadání veřejné zakázky na poskytovatele kontokorentního úvěru 

           Usnesení č. 0648/2015 
25. Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná 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“ 

           Usnesení č. 0649/2015 
26. Projednání možnosti čerpání dotace na Protipovodňový varovný a monitorovací systém města  

           Usnesení č. 0650/2015 
27. Směrnice  k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji      

           Usnesení č. 0651/2015 
28. Komise školství - projekt „Žákovská prospěchová stipendia“     

           Usnesení č. 0652/2015 
29. Různé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta p. Milan Jungvirt v 15:35 hodin v malé 
zasedací místnosti MěÚ. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. Majetkové záležitosti   



 3 

 
1) Olha Senková, 386 01 Strakonice 
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 457/3 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Nové Strakonce, obec 
Strakonice 
Usnesení č. 0540/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce, mezi městem Strakonice a paní Olhou Senkovou, 386 01 
Strakonice, jejímž předmětem je užívání části pozemku p.č. 475/3 o výměře cca 10 m2 za účelem 
umístění 5-ti schodišťových stupňů a zřízením nového vstupu na pozemky p.č. 44/60 a p.č. 44/52, vše 
v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice. 
Smlouva  je uzavírána na dobu neurčitou s tím, že pokud dojde k ukončení předmětné smlouvy, bude 
část pozemku p.č. 475/3 v k.ú. Nové Strakonice uvedena do původního stavu.  
Smlouva o výpůjčce na předmětnou část pozemku nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy.  
 
2) Gymnázium Strakonice, se sídlem Máchova ul. 174, 386 48 Strakonice, IČ: 60650443 
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
v zastoupení: STA, projektový ateliér, v.o.s., Ing. arch. Samková, Havlíčkova 247, 386 01 
Strakonice  
Usnesení č. 0541/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Strakonice a Gymnáziem Strakonice, se sídlem 
Máchova ul. 174, 386 48 Strakonice, IČ: 60650443, jejímž předmětem je umístění a provedení stavby 
„Stavební úpravy kuchyně Gymnázia Strakonice, parc.č. st. 3186 (KN), k.ú. Strakonice “ na pozemku 
p.č. st. 3186 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
3) Irena Balogová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0542/2015 (15/1) 
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 duben do 
20.4.2015 a uhrazením nájemného za měsíc duben, a to do 20.4.2015. V případě, že slečna Irena 
Balogová, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc duben do 20.4.2015, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
4) Karel a Brigita Irdzovi, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0543/2015 (15/1) 
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 duben do 20.4.2015. V případě, že manželé Karel a Brigita 
Irdzovi, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc duben do 20.4.2015, nebude jim smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
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II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
5) Jana Všiváková, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0544/2015 (15/1) 
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 duben, a to do 20.4.2015. V případě, že paní Jana Všiváková, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc duben do 20.4.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
6) Denisa Žigová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0545/2015 (15/1) 
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 duben, dle podmínek dohodnutých ve smlouvě o nájmu bytu a nájemného za 
měsíc duben, a to do 20.4.2015. V případě, že slečna Denisa Žigová, Strakonice neuhradí splátku 
dluhu za měsíc duben a nájemné za měsíc duben do 20.4.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
7) Žaneta Grundzová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0546/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 005 o velikosti 1+1 a 
výměře 33,30 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská s paní Žanetou Grundzovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 20.4.2015. V případě, že paní Žaneta Grundzová, Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 20.4.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
8) Alžběta Lacková, Bažantnice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0547/2015 (15/1) 
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 duben do 20.4.2015. V případě, že paní Alžběta Lacková, Bažantnice, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc duben do 20.4.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
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9) Vladimíra Božovská, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0548/2015 (15/1) 
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 duben a uhrazením splátky dluhu za měsíc duben, dle 
podmínek dohodnutých ve smlouvě o nájmu bytu, a to do 20.4.2015. V případě, že paní Vladimíra 
Božovská, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc duben do 20.4.2015, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
10) Zdeněk a Jolana Kunovi, Bažantnice, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0549/2015 (15/1) 
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 duben a uhrazením splátky dluhu 
za měsíc duben, dle podmínek dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.4.2015. V případě, že 
manželé Jolana a Zdeněk Kunovi, Bažantnice, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc 
duben do 20.4.2015, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
11) Patricie Bledá, Budovatelská, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0550/2015 (15/1) 
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 duben a uhrazením splátky dluhu za měsíc duben, dle podmínek 
dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.4.2015. V případě, že Patricie Bledá, Strakonice neuhradí 
nájemné a splátku dluhu za měsíc duben do 20.4.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
12) Nikola Pačajová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0551/2015 (15/1) 
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 duben a uhrazením splátky dluhu za měsíc duben, dle 
podmínek dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.4.2015. V případě, že slečna Nikola Pačajová, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc duben a splátku dluhu za měsíc duben do 20.4.2015, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
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13) Helena Irdzová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0552/2015 (15/1) 
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 duben a uhrazením splátky dluhu za měsíc duben, dle podmínek 
dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.4.2015. V případě, že slečna Helena Irdzová, Strakonice, 
neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc duben do 20.4.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
14) Dagmar Říhová, Strakonice – Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0553/2015 (15/1) 
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 duben do 30.4.2015. V případě, že paní Dagmar Říhová, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 30.4.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
15) František Burian, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0554/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A26 o velikosti 1+1 a 
výměře 43,15 m2 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice, s panem Františkem Burianem,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 20.4.2015. V případě, že pan František Burian, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc duben do 20.4.2015, nebude mu nájemní smlouva 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
16) Miroslav Sivák, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0555/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012 o velikosti 2+1 a 
výměře 65,37 m2 v domě č.p. 47, Velké náměstí, Strakonice, s panem Miroslavem Sivákem,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 20.4.2015. V případě, že pan Miroslav Sivák, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc duben do 20.4.2015, nebude mu nájemní smlouva 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
 
 
17) Věra Landsingerová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu  
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Usnesení č. 0556/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 05 o velikosti 2+kk a výměře 
68,10 m2 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová, Strakonice, pro paní Věru Landsingerovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 20.4.2015. V případě, že Věra Landsingerová, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc duben do 20.4.2015, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
18) Iveta Cinová, Strakonice – Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0557/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 017 o velikosti 1+1 a výměře 
36,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Ivetou Cinovou,  Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc březen a duben do 30.4.2015. V případě, že paní Iveta Cinová, Strakonice 
neuhradí nájemné za měsíc březen a duben do 30.4.2015, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
19) Irena Minariková, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu  bytu 
Usnesení č. 0558/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 003 o velikosti 1+1 a výměře 
37,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Irenou Minarikovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 30.4.2015. V případě, že paní Irena Minariková, Strakonice 
neuhradí nájemné za měsíc duben do 30.4.2015, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
20) Karel Krej čí, , Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0559/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. B34 o velikosti 1+0 a výměře 
32,95 m2 v domě č.p. 1283, ul. Rybniční, Strakonice, s panem Karlem Krejčím,  Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 30.4.2015.V případě, že Karel Krejčí, Strakonice neuhradí nájemné za 
měsíc duben do 30.4.2015, nebude mu nájemní smlouva prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
21) Mária Ježková, Kraselov, Volenice – žádost o udělení výjimky ze Zásad hospodaření s byty 
v majetku města Strakonice 
Usnesení č. 0560/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice schválených ZM dne 
15.10.2003 a 22.6.2005, 25.6.2008 a dne 14.9.2011, paní Márii Ježkové, Kraselov, Volenice, tzn. že 
nesouhlasí s podáním žádosti o byt.  
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22) Adriana Cimburková, Strakonice – žádost o udělení výjimky ze Zásad hospodaření s byty 
v majetku města Strakonice 
Usnesení č. 0561/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice schválených ZM dne 
15.10.2003 a 22.6.2005, 25.6.2008 a dne 14.9.2011, paní Adrianě Cimburkové, Strakonice, tzn. že 
nesouhlasí s podáním žádosti o byt.  
 
23) Zuzana Martincová, Zátaví - žádost o udělení výjimky ze Zásad hospodaření s byty 
v majetku města Strakonice 
Usnesení č. 0562/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice schválených ZM dne 
15.10.2003 a 22.6.2005, 25.6.2008 a dne 14.9.2011, paní Zuzaně Martincové, Zátaví, tzn. že 
může podat žádost o byt.  
 
24) Informace o provedeném šetření v místě bydliště p. Milana Ciny 
Usnesení č. 0563/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis o provedeném šetření v místě bydliště žadatele o byt, p. Milana Ciny. 
 
25) Informace o provedeném šetření v místě bydliště p. Tomáše Ciny 
Usnesení č. 0564/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis o provedeném šetření v místě bydliště žadatele o byt, p. Tomáše Ciny. 
 
26) TS Strakonice, s.r.o. – záznam o stavebně technickém stavu b.j. č. 12, v domě č.p. 614 ul. 
Budovatelská 
Usnesení č. 0565/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s provedením stavebních úprav vedoucích k obnově dispozičního uspořádání bytu č. 12 v domě č.p. 
614 ul. Budovatelská, Strakonice, dle původního projektu. 
II. Souhlasí 
s finanční účastí původních nájemců manž. Stanislava a Karly Novákových, nyní bytem  Strakonice II, 
a to ve výši 70% z celkových nákladů na provedení stavebních úprav.  
III. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu s manž. Stanislavem a Karlou Novákovými, nyní 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude finanční účast manž. Stanislava a Karly Novákových ve 
výši 70% z celkových nákladů na provedení stavebních úprav vedoucích k obnově dispozičního 
uspořádání bytu č. 12 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, dle původního projektu. Dodatek 
bude vypracován a uzavřen po celkovém vyčíslení nákladů na provedení stavebních úprav. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku.  
 
 
27) Řešení odstranění plísně v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice 
Usnesení č. 0566/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá  
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majetkovému odboru zadat zpracování projektu, který bude řešit odstranění plísně v bytovém domě 
č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice. 
 
28) TS Strakonice, s.r.o. - žádost o povolení k uskladnění nábytku - Strakonice, Spojařů 1223 
Usnesení č. 0567/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením nábytku z bytu paní Andrey Šefčíkové, Strakonice do volného nebytového prostoru na 
adrese Spojařů 1223, Strakonice, a to po dobu prováděné rekonstrukce sportovní haly. 
II. Souhlasí 
s odpuštěním nájmu paní Andree Šefčíkové, Strakonice, a to po dobu prováděné rekonstrukce 
sportovní haly. 
 
29) Zřízení „Noclehárny“ 
Usnesení č. 0568/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci týkající se záměru města zřídit v I. NP domu č.p. 613 ul. Budovatelská „Noclehárnu“. 
 
30) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 004, v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, Strakonice  
Usnesení č. 0569/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 011 v domě č.p. 
614 ul. Budovatelská, Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2 s panem Bohušem Patkolem a 
paní Jolanou Bledou, Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 004 v domě č.p. 206 ul. Stavbařů o velikosti 1+1 
a výměře 56,20 m2 s panem Bohušem Patkolem a paní Jolanou Bledou, Strakonice, přičemž smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o další 1 rok formou dodatku ke 
smlouvě o nájmu bytu, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto 
bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.891,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
31) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 012, v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice  
Usnesení č. 0570/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
 s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 008 v domě č.p. 614 ul. 
Budovatelská, Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2 se slečnou Denisou Žigovou, Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 012 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, 
Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2 se slečnou Denisou Žigovou, Strakonice, přičemž 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíce s možností prodloužení vždy o další 1 měsíc formou 
dodatku k nájemní smlouvě, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Ve smlouvě  budou 
vyjmenovány osoby, které budou v předmětném bytě bydlet a zároveň bude upozorněno na povinnost 
hlásit osoby, které žijí s nájemcem v bytě (§2272 Občanského zákoníku). Zároveň předmětem 
smlouvy o nájmu bytu bude ustanovení, že  nájemce  po dohodě s pronajímatelem přistupuje k dluhu 
ve výši 27.500,- Kč (3.500,- Kč - vnitřní věci – odbor správní, 24.000,- Kč - doprava a silniční 
hospodářství), který má dlužník Martin Strnad, Strakonice. Nájemce se zavazuje tento dluh uhradit 
v pravidelných splátkách po 1.000,- Kč měsíčně, splatných vždy do 20. dne v měsíci počínaje 
měsícem následujícím po uzavření této dohody, pod ztrátou výhody splátek, v hotovosti na pokladně 
Městského úřadu Strakonice. Nedodržení tohoto splátkového kalendáře bude považováno za hrubé 
porušení této nájemní smlouvy s právem pronajímatele odmítnout prodloužení nájemní smlouvy. 
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Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 1.829,-Kč. V nájemní smlouvě bude 
sjednána inflační doložka.  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku a smlouvy. 
 
32) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 008, v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice a uvolněná b.j. 
1+1, č.b. 011, v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice 
Usnesení č. 0571/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s provedením stavebních úprav týkajících se propojení 2 bytových jednotek, a to b.j. č. 008 o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 a b.j. č. 011 o velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. 
Budovatelská, přičemž vznikne b.j. o velikosti 2+1 a výměře 72,20 m2.  Stavební úpravy budou 
provedeny dle projektové dokumentace, která bude zadána a zpracována Technickými službami 
Strakonice, s.r.o., po uvolnění výše uvedených bytových jednotek. Úpravy budou hrazeny z finančních 
prostředků určených na údržbu bytů. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. A04 v domě č.p. 613 ul. 
Budovatelská o velikosti 2+1 a výměře 72,20 m2 s panem Romanem Lackem, Strakonice. 
III. Souhlasí 
 s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 008 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, 
Strakonice o velikosti 2+1 a výměře 72,20 m2, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku 
s možností automatického prodloužení vždy o další 1 rok  při plnění podmínek vyplývajících z nájmu 
bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.658,-Kč. V nájemní smlouvě 
bude sjednána inflační doložka.  
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku a smlouvy. 
 
33) Uvolněná b.j. 1+0, č.b. 020, v domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice  
Usnesení č. 0572/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
 s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 v domě č.p. 
614 ul. Budovatelská, Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2 s paní Renatou Kotálovou, 
Strakonice. 
II. Souhlasí 
 s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 020 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice 
o velikosti 1+0 a výměře 42,66 m2 s paní Renatou Kotálovou, Strakonice.  Smlouva o nájmu bytu 
bude uzavřena na dobu určitou ½  roku s možností prodloužení vždy o další ½  rok  formou dodatku 
ke smlouvě o nájmu bytu, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a v souladu s ustanovením 
§ 4 písm. h) nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném znění. Nájemní smlouvu lze uzavřít za 
předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat podmínky nařízení vlády č. 146/2003 (tj. 
vyhodnocení výše příjmů domácnosti). Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve 
výši 2.237,- Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostou podpisem předmětné dohody a smlouvy. 

 
34) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 002, v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice  
Usnesení č. 0573/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A02  v domě 
č.p. 613 ul. Budovatelská, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 37,10 m2 s panem Josefem Lackem, 
Strakonice, a to ke dni 30.4.2015. 



 11 

II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 v domě č.p. 614 ul. 
Budovatelská, Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2 za podmínky, že paní Murgáčová před 
podpisem smlouvy uhradí dluh ve výši 8.000,- Kč (dopr. a siln. hospod.). Smlouva o nájmu bytu bude 
uzavřena na dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení vždy o další 3 měsíce  formou dodatku ke 
smlouvě o nájmu bytu, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto 
bytovou jednotku je stanoveno ve výši 1.829,-Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy a dohody. 
 
35) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. A13, v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice  
Usnesení č. 0574/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s přidělením bytové jednotky č. A13 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice p. Vasilu Irdzovi, 
Strakonice. 
II. Bere na vědomí 
žádost paní Heleny Zádrapové, Strakonice, týkající se přidělení bytu č. A13 v domě č.p. 805 ul. 
Zvolenská, Strakonice. 
III. Bere na vědomí 
žádost paní Marie Cinové, Miloňovice, Strakonice, týkající se přidělení bytu č. A13 v domě č.p. 805 
ul. Zvolenská, Strakonice. 
IV. Bere na vědomí 
zápis o provedeném šetření v místě bydliště žadatelky o byt, paní Marie Cinové. 
V. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové  jednotky č. A03 v domě 
č.p. 613 ul. Budovatelská o velikosti 2+1 a výměře 73,20 m2 s panem Júliusem Sivákem, Strakonice. 
VI. Souhlasí 
 s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A13 v domě č.p. 805, ul. 
Zvolenská, Strakonice  o velikosti 2+1 a výměře 62,90 m2 s panem Júliusem Sivákem a panem 
Markem Sivákem, Strakonice, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíc s možností 
prodloužení vždy o další 1 měsíc formou dodatku ke smlouvě o nájmu bytu, při plnění podmínek 
vyplývajících z nájmu bytu. Ve smlouvě  budou vyjmenovány osoby, které budou v předmětném bytě 
bydlet a zároveň bude upozorněno na povinnost hlásit osoby, které žijí s nájemcem v bytě (§2272 
Občanského zákoníku). Zároveň předmětem smlouvy o nájmu bytu bude ustanovení, že nájemci po 
dohodě s pronajímatelem uznávají dluh, který má pan Július Sivák, vůči pronajímateli z titulu 
neplacení nájemného a úhrady služeb spojených s užíváním bytu č. 7 v domě č.p. 313 ul. Bavorova, 
jehož byl nájemcem, a který ke dni 31.3.2015 činí 61.280,- Kč. Nájemci se zavazují tento dluh uhradit 
v pravidelných splátkách v minimální částce 2.500,- Kč měsíčně, splatných vždy do 20. dne v měsíci 
počínaje měsícem následujícím po uzavření této smlouvy, pod ztrátou výhody splátek. Nedodržení 
tohoto splátkového kalendáře bude považováno za  porušení této smlouvy o nájmu bytu s právem 
pronajímatele odmítnout prodloužení nájemní smlouvy. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je 
stanoveno ve výši 2.848,-Kč.  
VII. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 

 
 
36) Uvolněná b.j. 3+1, č.b. 001, v domě č.p. 304, Na Křemelce, Strakonice  
Usnesení č. 0575/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 v domě č.p. 304 Na Křemelce, 
o velikosti 3+1 a výměře 74,10 m2, s paní Květuší Reisingerovou, Strakonice, přičemž smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení vždy o další 3 měsíce formou dodatku ke 
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smlouvě o nájmu bytu, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto 
bytovou  jednotku je stanoveno ve výši 3.963,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační 
doložka.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy 

 
37) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 006, v domě č.p. 58 U Sv. Markéty, Strakonice 
Usnesení č. 0576/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 006 v domě č.p. 58 U Sv. Markéty, Strakonice, o 
velikosti 2+1 a výměře 82,30 m2, s paní Janou Chalupeckou, Mladějovice, přičemž smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o další 1 rok  při plnění 
podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve 
výši 4.402,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
40) „Stavební úpravy MŠ A.B. Svojsíka č.p. 892 Strakonice“ – výběr zhotovitele 
Usnesení č. 0577/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyloučením uchazeče společnosti BRICK-STAV CZ a.s., sídlo Vráto 101, 370 01 České Budějovice, 
IČO 26098377, z výběrového řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy MŠ A.B. Svojsíka č.p. 
892 Strakonice“ z toho důvodu, že jeho nabídka nesplnila stanovené požadavky. V nabídce uchazeče 
předložený vzorek okenního profilu nesplňuje parametr – minimální stavební hloubku  okenního 
profilu 82 mm - požadovaný projektovou dokumentací (dodatek č. 1), neboť předložený vzorek má 
stavební hloubku okenního profilu pouze 75 mm.  
II. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele stavby „Stavební úpravy MŠ A.B. Svojsíka č.p. 892 Strakonice“.  
Nejvýhodnější nabídka byla podána společností ŠVEC s.r.o., Stará Dobev 8, 370 01 Písek, IČ: 
26111586 s nabídkovou cenou 3.686.364,62 Kč bez DPH, tj. celková cena díla včetně DPH 
4.460.501,22 Kč, termín plnění od 1.6.2015 do 22.9.2015. 
 
Pořadí firem            cena bez DPH      cena včetně DPH 

1. ŠVEC s.r.o., sídlo Stará Dobev 8, 370 01 Písek 
IČ: 26111586 

 
3.686.364,62 Kč 

 
4.460.501,22 Kč 

2. PRIMA, akciová společnost, sídlo Raisova 
1004/I 386 47 Strakonice,  
IČ: 47239743 3.990.000,00 Kč 4.827.900,00 Kč 

3. GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o., sídlo 
Řepice 138, 386 01 Strakonice,  
IČ: 28148258   3.992.534,00 Kč 4.830.966,00 Kč. 

III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem ŠVEC s.r.o., Stará Dobev 8, 370 01 Písek, IČ: 26111586, na 
realizaci stavby „Stavební úpravy MŠ A.B. Svojsíka č.p. 892 Strakonice“, za cenu 3.686.364,62 Kč 
bez DPH, tj. za celkovou cenu díla včetně DPH 4.460.501,22 Kč, termín plnění od 1.6.2015 do 
22.9.2015. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
41) Žádost pana Vasila Grundzy, Strakonice  
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Usnesení č. 0578/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s pronájmem společných prostorů v suterénu domu čp. 49 na Velkém náměstí ve Strakonicích žadateli 
panu Vasilu Grundzovi, Strakonice. 
 
42) Žádost pana Antonína Moravce, Strakonice 
Usnesení č. 0579/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se zproštěním povinnosti platby nájemného dle nájemní smlouvy č. 99-025 uzavřené dne 27.10.2004 
mezi městem Strakonice a panem Antonínem Moravcem, a to v období od 1.4.2015 do 1.5.2015. 
II. Nesouhlasí 
se snížením nájemného dle výše uvedené nájemní smlouvy, placeného v období po provedení 
stavebních úprav v objektu Sportovní haly, Máchova 1113, Strakonice, nájemci panu Antonínu 
Moravcovi, Strakonice.  
 
43) Žádost spol. HRDLIČKA OILS s.r.o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice, 
zastoupené  Ing. Ivanem Hrdličkou   
Usnesení č. 0580/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 07-376  uzavřené dne 30.7.2007 mezi 
městem Strakonice a spol. HRDLIČKA OILS s.r.o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad 772, 
Strakonice, jehož předmětem bude snížení výměry pronajatých prostorů o  127,68 m2, tzn. 
z původních 485 m2 na 357,32 m2 a s tím související snížení nájemného z pronajatých nebytových 
prostorů v uvedeném objektu.  
II. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem garáží v objektu Krále Jiřího z Poděbrad 772 ve Strakonicích, 
konkrétně garáží v části objektu „A“ - garáže  č. 5 o výměře 23,95 m2, garáže č. 6 o výměře 23,95 m2,  
garáže č. 7 o výměře  24,55 m2 a   garáže č. 14 v části objektu „B“ o výměře 55,23 m2.  
 
44) Žádost DDM Strakonice, Na Ohradě 417, Strakonice  
Usnesení č. 0581/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy č. 2014-251 uzavřené dne 1.10.2014 mezi městem Strakonice a 
Domem dětí a mládeže Strakonice, Na Ohradě 417, Strakonice, a sice dohodou ke dni 30.6.2015. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody. 
III. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem učebny o výměře 52,90 m2 ve III. nadz. podlaží objektu bývalé ZŠ 
Lidická 194 ve Strakonicích.  
 
45) Žádost spol. AUTOMATY CZ, s.r.o., Nádražní 349/3, Praha 5 
Usnesení č. 0582/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se snížením nájemného za užívání ploch pro umístění prodejních nápojových automatů v budovách 
v majetku města Strakonice, jejichž nájemcem je na základě nájemní a podnájemní smlouvy č. 09-38, 
uzavřené dne 28.7.2009 s městem Strakonice, spol. AUTOMATY CZ, s.r.o., Nádražní 349/3, Praha. 

 
46) Mgr. Jan Svoboda, , 386 01 Strakonice – žádost o vybudování zpevněné plochy na parkování 
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Usnesení č. 0583/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
řešit parkování v ulici Bavorova komplexně po uplynutí doby udržitelnosti projektu „Revitalizace 
sídliště Mír, Strakonice – I. Etapa“. Tato doba uplyne dnem 31.5.2017. 

 
47) Opěrná zeď mezi komunikací a domy čp. 605 v Máchově ulici a čp. 604 ve Zvolenské ulici   
Usnesení č. 0584/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
- s  postavením opěrné stěny na pozemku p.č. 558/18 v k.ú. Strakonice u čp. 605 oddělující předmětný 
pozemek od chodníku v ulici Máchova za předpokladu spolufinancování stavby majiteli pozemku p.č. 
558/18 (manželé Hlinkovi), a to ve výši 40% nákladů na realizaci. 
Realizace je podmíněna dostatkem finančních prostředků v rozpočtu města. 
- s postavením opěrné stěny na pozemku p.č. 558/17 v k.ú. Strakonice u čp. 604 oddělující předmětný 
pozemek od chodníku v ulici Máchova za předpokladu spolufinancování stavby majitelem pozemku 
p.č. 558/17 (paní Pugnerová), a to ve výši 56% nákladů na realizaci. 
Realizace je podmíněna dostatkem finančních prostředků v rozpočtu města. 
 
48) Žádost pana Jana Schneedorfera, Strakonice 
Usnesení č. 0585/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na snížení nájemného z nebytových prostorů  v přízemí objektu U Sv. Markéty 
57 ve Strakonicích, jejichž nájemcem je na základě nájemní smlouvy č. 04-414 uzavřené s městem 
Strakonice dne 12.7.2004 pan Jan Schneedorfer, Strakonice, na dobu 1 roku (tzn. 1. září 2015 -  31. 
srpna 2016), a sice o 20 % z ročního nájemného.  

 
49) Společenství vlastníků pro dům čp. 476, 477 a 478, Ing. František Stluka, se sídlem Alfonse 
Šťastného 477, 386 02 Strakonice, IČ: 26080877 
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 633/4 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 0586/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 633/4 o výměře cca 265 m2 v k.ú. Nové 
Strakonice, obec Strakonice, za účelem údržby  předmětného pozemku, zeleně a vysazení živého plotu 
podél komunikace – ul. Stavbařů. 
 
50) MTZ MOTOTECHNIKA s.r.o., jednatel Petr Lukeš, se sídlem Písecká ul. 1334, 386 01 
Strakonice, IČ: 28125151 
- žádost o výpůjčku pozemku p.č. 1208/23 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 0587/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a společností MTZ MOTOTECHNIKA 
s.r.o., zastoupenou jednatelem Petrem Lukešem, se sídlem Písecká ul. 1334, 386 01 Strakonice, IČ: 
28125151, na pozemek p.č. 1208/23 o výměře 381 m2 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, jejímž 
předmětem je výsadba skalky, případně arboreta (po konzultaci s pracovníky odboru životního 
prostředí – Ing Feit), smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
51) Šmidingerova knihovna, Mgr. Andrea Karlovcová, se sídlem Zámek 1, 386 11 Strakonice, 
IČ: 70884552 
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- žádost o výpůjčku nebytové jednotky v čp. 988 na p.č. st. 2013, vše v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice 
Usnesení č. 0588/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku nebytové jednotky č. 988/102 v čp. 988, ul. Ellerova, na pozemku 
p.č. st. 2013, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, podíl na společných částech domu a pozemku 
238/22740, o výměře 23,8 m2, za účelem skladování méně využívaných knih. 
 
52) Hober s.r.o., Bořivojova 878/35, Praha 3 - Žižkov 130 00, IČ: 63271842, zastoupená 
jednatelem společnosti panem Ing. Rudolfem Oberfalcerem – žádost o pronájem pozemku – 
vyhlášení záměru 
Usnesení č. 0589/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1320/5 v k.ú. Strakonice o výměře cca 32 m2, za 
účelem vybudování a provozování předzahrádky s posezením. 
 
53) ČZ a.s., Sluneční náměstí čp. 2540/5, 158 00 Praha 5 
- korespondenční adresa: Tovární čp. 202, Strakonice 386 15, IČO: 25181432, zastoupená Ing. 
Miroslavem Třeštíkem – žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 0590/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasit 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 601/5 v k.ú. Nové Strakonice, za účelem 
instalace nové vývěsní skříně o velikosti 1x1m.   
 
54) Pan František Náprstek, Hoštice,  Volyně, IČ: 16821441 – žádost o ukončení nájemní 
smlouvy dohodou 
Usnesení č. 0591/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy číslo 2011-110, ze dne 13.4.2015, uzavřené mezi městem Strakonice a 
panem Františkem Náprstkem, Hoštice, Volyně, dohodou, a to k 30.dubnu 2015, za předpokladu 
uhrazení všech finančních závazků vůči městu Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody. 
 
55) „Stavební úpravy objektu prvního stupně základní školy Dukelská ve Strakonicích“ – výběr 
dodavatele stavby 
Usnesení č. 0592/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyloučením uchazeče společnosti BRICK-STAV CZ a.s., sídlo Vráto 101, 370 01 České Budějovice, 
IČ: 26098377, z výběrového řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy objektu prvního stupně 
základní školy Dukelská ve Strakonicích“ z toho důvodu, že jeho nabídka nesplnila stanovené 
požadavky. V nabídce uchazeče předložený vzorek okenního profilu nesplňuje parametr – minimální 
stavební hloubku okenního profilu 80 mm - požadovaný projektovou dokumentací (technická zpráva 
str. 9), předložený vzorek má stavební hloubku okenního profilu pouze 75 mm. 
II. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele stavby „Stavební úpravy objektu prvního stupně základní školy 
Dukelská ve Strakonicích“ Nejvýhodnější nabídka byla podána společností ŠVEC s.r.o., sídlo Stará 
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Dobev 8, 370 01 Písek, IČ 26111586, za cenu 3.268.506,55 Kč bez DPH, tj za celkovou cenu díla 
3.954.892,95 Kč včetně DPH, s termínem plnění od 1.6.2015 do 22.9.2015. 
Pořadí firem            cena bez DPH      cena včetně DPH 

1. ŠVEC s.r.o.,  
sídlo Stará Dobev 8, 370 01 Písek,  
IČ 26111586 

 
3.268.506,55 Kč 

 
3.954.892,95 Kč 

2. PRIMA, akciová společnost,  
sídlo Raisova 1004/I 386 47 Strakonice,  
IČ 47239743 3.416.705,53 Kč 4.134.213,73 Kč 

3. Stavební společnost HaT s.r.o.,  
Komenského 373, 386 01 Strakonice 
IČ 45023522 3.550.358,00Kč 4.295.933,00 Kč. 

III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem: ŠVEC s.r.o., sídlo Stará Dobev 8, 370 01 Písek, IČ 26111586, na 
realizaci stavby „Stavební úpravy objektu prvního stupně základní školy Dukelská ve Strakonicích“ za 
cenu 3.268.506,55 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu 3.954.892,95 Kč včetně DPH 21%, s termínem 
plnění od 1.6.2015 do 22.9.2015. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
56) Vyhodnocení nabídek v souvislosti s výběrem projektanta na akci: „Projekt rekonstrukce 
komunikace Arch. Dubského a Šmidingerova“ 
Usnesení č. 0593/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením uchazečů z důvodu nesplnění všech požadavků Výzvy uchazeče: 

- DOPAS s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČ: 01443780 
- Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, pracoviště Plzeň, Parková 1205/11, 326 

00 Plzeň, IČ: 48266230 
- NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČ: 64939511 

II. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení (dle výzvy z 11.2.2015) provedeného komisí pro otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele služby - vypracování projektové dokumentace: 
„Projekt rekonstrukce komunikace Arch. Dubského a Šmidingerova, Strakonice“. Nejvýhodnější 
nabídka byla podána společností 7s architektonická kancelář s.r.o., Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 
Bubeneč – Troja, IČ: 28188845, za celkovou cenu díla 476.740,- Kč včetně DPH, termín dokončení 
projektu k územnímu rozhodnutí: 20.8.2015, termín vyřízení pravomocného územního rozhodnutí: 
20.10.2015, termín dokončení projektu k stavebnímu povolení: 16.12.2015, termín pro komplexní 
splnění včetně vyřízení pravomocného stavebního povolení: 29.2.2016. 
Pořadí firem            cena bez DPH      cena včetně DPH 

1. 7s architektonická kancelář s.r.o., 
Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 Bubeneč – 
Troja, IČ: 28188845 

 
394.000,00 Kč 

 
476.740,00 Kč 

2. JM PROJEKT, s.r.o., 
Družstevní 524, 387 01 Volyně,  
IČ: 60647884 399.000,00 Kč 482.790,00 Kč 

3. GEFOS inženýring, s.r.o., 
Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice, IČ: 
25166891 555.750,00Kč 672.458,00 Kč. 

4. Ing. Pavel Bláha – projektová činnost ve 
výstavbě, Šumavská 414, 387 11 Katovice, IČ: 
69110166 

 
584.000,00 Kč 

 
706.640,00 Kč 

5. Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31,  
140 16 Praha 4, odštěpný závod České 755.000,00 Kč 913.550,00 Kč 
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Budějovice, Zátkovo nábřeží 7,  
370 21 Č. Budějovice, IČ: 26475081 

6. GREBNER – projektová a inženýrská kancelář 
spol. s r.o., Jeseniova 1196/52,  
130 00 Praha 3, IČ: 25076655 843.000,00Kč 1.020.030,00 Kč. 

III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem 7s architektonická kancelář s.r.o., Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 
Bubeneč – Troja, IČ: 28188845 na dodavatele služby - vypracování projektové dokumentace: „Projekt 
rekonstrukce komunikace Arch. Dubského a Šmidingerova, Strakonice“ za cenu 394.000,- Kč bez 
DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 476.740,- Kč.  
IV. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy . 
 
57) Pan Jindřich Podhorský, Strakonice – dopis, týkající se vyjádření ke stavu chodníků  
Usnesení č. 0594/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
dopis od pana Jindřicha Podhorského, týkající se stavu chodníků ve městě Strakonice 
II. Ukládá 
majetkovému odboru připravit seznam vozovek a chodníků, které jsou ve zpracovaném pasportu 
komunikací označeny stupněm 5 (nejhorší stav)  
II. Ukládá 
majetkovému odboru předat předmětný dopis pana Podhorského k projednání rozvojové komisi. 
 
58) Ustanovení týmu managementu hospodaření s energií - Energetický management - program 
EFEKT 2014 
Usnesení č. 0595/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
členy týmu pro zavádění systému  managementu hospodaření s energií (EnMS) v objektech města ve 
složení : 
Jungvirt Milan – místostarosta 
Ing. Jana Narovcová  - vedoucí majetkového odboru  
Michal Bezpalec – energetik města 
 
59) Smlouva o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě stavby Protipovodňového opatření 
města Strakonice   
Usnesení č. 0596/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci ohledně navrženého postupu při majetkoprávním vypořádání realizace stavby: 
„Protipovodňová ochrana města Strakonice“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě stavby Protipovodňová opatření 
města Strakonice v souvislosti s realizací a dokončení stavby: „Protipovodňová ochrana města 
Strakonice“ dle přílohy. Předmětem výpůjčky jsou zejména stavební objekty resp. části stavebních 
objektů dle usnesení zastupitelstva města Strakonice č. 484/ZM/2013. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě 
protipovodňového opatření města Strakonice. 
 
60) Žádost o povolení sjezdu  
Usnesení č. 0597/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
s povolením umístění nového sjezdu z místní komunikace Na Muškách na pozemku p.č. KN 320/385 
přes pozemky p.č. KN 320/370 a p.č. KN 320/376 ve vlastnictví města Strakonice na pozemek p.č. 
KN 320/351 v budoucím vlastnictví manželů Jany a Marka Osvaldových, 383 01 Prachatice, 
v souvislosti s výstavbou rodinného domu na pozemcích p.č. KN 320/351 a p.č. KN 320/352 vše 
v k.ú. Přední Ptákovice.  
Souhlas je podmíněn zrušením stávajícího sjezdu (vyrovnání silničních obrub, předláždění chodníku, 
doplnění zeleného pásu).  Inženýrské sítě v místě nového sjezdu budou uloženy do chrániček. 
Souhlas je dále podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců 
inženýrských sítí. Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí o povolení sjezdu příslušným silničním 
správním úřadem (MěÚ Strakonice, odbor dopravy) ani povolení k provedení sjezdu (MěÚ 
Strakonice, stavební úřad). 
 
61) Žádost o povolení průjezdu pozemku  
Usnesení č. 0598/2015 (15/1) 
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 břemenu  spočívající  v právu průjezdu přes celý pozemek p.č. KN 
118/3 v k.ú. Strakonice ve prospěch vlastníků budoucích garáží vybudovaných na pozemku p.č. KN 
118/3 v k.ú. Strakonice.  
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o věcném břemenu spočívající  v právu průjezdu přes celý pozemek p.č. KN 
118/3 v k.ú. Strakonice ve prospěch vlastníků budoucích garáží vybudovaných na pozemku p.č. KN 
118/3 v k.ú. Strakonice. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou za podmínky 
vybudování zpevněné, zadlážděné plochy před budoucími garážemi na náklady budoucích vlastníků 
garáží. Správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí uhradí oprávněný. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
62) 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“ - doplnění podmínek usnesení č. 0481/2015 (13/9) ze dne 18.3.2015 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
Usnesení č. 0599/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s doplněním podmínek usnesení RM č. 0481/2015 (13/9) ze dne 18.3.2015  o uložení dvou chrániček 
HDPE do části pozemku p.č. KN 1277/1 v k.ú. Strakonice v ul. Plánkova od křižovatky s ul. Husova 
po křižovatku s ul. Smetanova, pro potřeby „Optické metropolitní sítě Strakonice“. Chráničky budou 
uloženy do výkopů v souběhu s kabelem NN na náklady investora akce: „ Strakonice, Nad Parkem – 
stavební úpravy NN, kabelace“ .  
 
63) Dohoda o ukončení  Smlouvy o připojení k distribu ční soustavě E.ON. pro odběrné místo ,, 
Kompostárna u Blatenského mostu “ a Smlouvy o připojení k distribu ční soustavě E.ON. pro 
odběrné místo ,,Městské kulturní středisko  Strakonice“ 
Usnesení č. 0600/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením smlouvy č. 700250038000010 s  E.ON Distribuce  a. s., pro odběrné místo 
,,Kompostárna u Blatenského mostu“  
II. Souhlasí 
s ukončením smlouvy č. 700000333000010 s  E.ON Distribuce  a. s., pro odběrné místo „Městské 
kulturní středisko  Strakonice“  
III. Souhlasí 
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s vrácením rozdílové částky související s náklady na připojení v celkové výši 67 454,- Kč od 
provozovatele DS E.ON na bankovní účet města Strakonice.  
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
64) Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje  

- žádost o zapůjčení volné plochy pod areálem Hvězda 
- žádost o bezúplatné poskytnutí elektrické energie pro zajištění hasičské soutěže 

pořádané v areálu pod Hvězdou 
Usnesení č. 0601/2015 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zapůjčením volné plochy pod areálem Hvězda pro pořádání hasičské soutěže „Otavský plamínek 
2015“ konané dne 9.května 2015 od 700hodin do 1900hodin. 
II. Souhlasí 
se zpřístupněním elektrického rozvaděče 63 A na ploše pod Hvězdou HZS Jč kraje pro zajištění 
hasičské soutěže „Otavský plamínek 2015“ konané dne 9.května 2015 od 700hodin do 1900hodin. 
II. Souhlasí 
s bezúplatným poskytnutím elektrické energie pro zajištění hasičské soutěže „Otavský plamínek 2015“ 
konané dne 9.května 2015 od 700hodin do 1900hodin. 
 
1) Pan Lukáš Martinec, Nebřehovice, Strakonice – žádost o prodej pozemků – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 0602/2015 (15/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
Souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 181/1 o výměře 2745 m2  v k.ú. Přední 
Ptákovice, vzhledem k tomu, že záměr žadatele je v rozporu s platným Územním plánem. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. 181/1 v k.ú. Přední Ptákovice.  
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 186/2 o výměře 815 m2   k.ú. Přední Ptákovice, 
za účelem výstavby rodinného domu.  
 
2) Ing. arch. Vladimír Veselý, jednatel – Czech development s.r.o., Budějovická 255/10 
Budějovické Předměstí, 397 01 Písek,  IČ: 28087313 – žádost o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru 
Usnesení č. 0603/2015 (15/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. st. 38/1 o výměře 52 m2, p.č. st.  38/2 o 
výměře 486 m2 a p.č. st.  38/3 o výměře 8 m2. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. st. 38/1 o výměře 52 m2, p.č. st. 38/2 
o výměře 486 m2  a p.č. st.  38/3 o výměře 8 m2 . 
 
 
 
 
3) Pan Vladimír Hlinka, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 0604/2015 (15/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
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souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 775/24 o výměře cca 150 m2 v k.ú. 
Strakonice, za podmínky, že nedojde k oplocení prodávaného  pozemku.  Přesná výměra bude určena 
na základě geometrického plánu.  
 
4) Pan Libor Brynda,  Strakonice – žádost o prodej pozemku a garáže – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 0605/2015 (15/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. st. 752 o výměře 19 m2 , včetně stavby garáže 
nacházející se na předmětném pozemku, vše v k.ú. Nové Strakonice, vzhledem k tomu, že nemovitost 
je na základě Smlouvy o výpůjčce užívána Městským ústavem sociálních služeb Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM 
Souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. st. 752 o výměře 19 m2, 
jehož součástí je stavba garáže, vše v k.ú. Nové Strakonice.  
 
5) RI PARTNERS s.r.o., Libušská 220/234, Libuš , 142 00 Praha, IČ: 24777374  - žádost o prodej 
pozemků – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 0606/2015 (15/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej  části pozemku p.č. 1371/130 o výměře cca 480 m2   a 
pozemku p.č. 1371/114 o výměře 62 m2  a pozemku 1371/70 o výměře 26 m2 , vše v k.ú. Strakonice, 
nacházejí se v lokalitě Jezárka, přesná výměra pozemku p.č. 1371/130 bude určena na základě 
geometrického plánu.  
 
6) Pan Ladislav Charvát, Velká Turná, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru 
Usnesení č. 0607/2015 (15/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 633/4 o výměře cca 120 m2  v k.ú. Nové 
Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p.č. 633/4  o výměře cca 120 m2  
v k.ú. Nové Strakonice.  
 
7) Autoškola Pella s.r.o. , Volyňská 446, Strakonice – vyhlášení záměru na směnu části pozemku 
p.č. 595/14 o výměře cca 500 m2 za část pozemku p.č. 595/2 o výměře 5 m2 , vše  v k.ú. Nové 
Strakonice  
Rada města k výše projednávanému bodu nepřijala žádné usnesení 
 
8) BENZINA, s.r.o., Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, IČ: 60193328,  v zastoupení pana 
Miroslava Gieciho – žádost o prodej pozemku p.č. st. 621 v k.ú. Nové Strakonice, obec 
Strakonice 
Usnesení č. 0608/2015 (15/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 25/ZM/2014 ze dne 17.12.2014, týkající se 
prodeje pozemku p.č. st. 621 o výměře 24 m2 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice (zastavěná 
plocha a nádvoří).   
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu pozemků pozemku p.č. st. 621 o výměře 24 m2 v k.ú. Nové 
Strakonice, obec Strakonice (zastavěná plocha a nádvoří) – majetek města Strakonice a pozemku p.č. 
600/3 o výměře 65 m2 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice (zahrada)  – majetek společnosti BENZINA, 
s.r.o.. Směna předmětných pozemků bude realizována bez doplatku. 
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10) AUTO HOREJŠ s.r.o. Na Křemelce 307, Strakonice, IČ: 63907143, zastoupená jednatelem 
společnosti panem Jaroslavem Horejšem st. a panem Jaroslavem Horejšem ml. – žádost o prodej 
pozemků  
Usnesení č. 0609/2015 (15/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s  prodejem pozemku p.č. st. 3504 o výměře 259 m2, na kterém se nachází stavba čp. 307 ve 
vlastnictví společnosti AUTO HOREJŠ a pozemku p.č. 1224/12 o výměře 716 m2 (související areál 
společnosti AUTO HOREJŠ), tj. celková výměra 975 m2 ,  vše v  k.ú. Strakonice, společnosti AUTO 
HOREJŠ  s.r.o., Na Křemelce 307, Strakonice, IČ: 63907143, za podmínky, že bude zřízeno ve 
prospěch města Strakonice, jako vlastníka inž. sítě věcné břemeno k inženýrské síti uložené 
v předmětném pozemku p.č. 1224/12 v k.ú. Strakonice, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku 
tj. celkem 530.000,- Kč (což je 543,58 Kč/m2 ).  
K této celkové kupní ceně budou připočteny náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 
3.980,- Kč.  
Dále kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí městu Strakonice nájemné za bezesmluvní 
užívání předmětných pozemků, které činí 2.500,- Kč měsíčně, tj. 30.000,- Kč ročně. Jedná se o 
období od 1.1.2013 do doby vkladu předmětné kupní smlouvy do katastru nemovitostí.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
11) MTZ MOTOTECHNIKA s.r.o., Písecká 1334, Strakonice, IČ: 28125151, zastoupená 
jednatelem panem Petrem Lukešem – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 0610/2015 (15/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 1208/1 o výměře cca 772 m2  v k.ú. Strakonice, za účelem 
vybudování parkoviště pro plánovanou skladovací halu s prodejnou, ( část pozemku v pruhu šíře cca 
10 m) za nabízenou cenu 400,- Kč/m2 společnosti MTZ MOTOTECHNIKA s.r.o., Písecká 133, 
Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 1208/1 o výměře cca 772 m2  v k.ú. Strakonice, za účelem 
vybudování parkoviště pro plánovanou skladovací halu s prodejnou, ( část pozemku v pruhu šíře cca 
10 m) a to společnosti MTZ MOTOTECHNIKA s.r.o., Písecká 1334, Strakonice,   IČ:28125151, 
zastoupená jednatelem společnosti panem Petrem Lukešem, za cenu stanovenou dle znaleckého 
posudku, tj. celkem  cca 500.000,- Kč, což je cca 647,67 Kč/m2 .  
Přesná výměra pozemku  bude určena na základě geometrického plánu.  
K této celkové kupní ceně budou připočteny náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 
3.950,- Kč.  
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
12)  
-   Manželé Monika a Ing. Radek Vačkářovi, Starý Dražejov, Strakonice  

– žádost o uzavření kupní smlouvy 
- Pan Petr Pelouch, Strakonice 386 01 – žádost o přehodnocení stanoviska 
Usnesení č. 0611/2015 (15/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit  s uzavřením Dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí kupní číslo 2012-415, uzavřené 
mezi městem Strakonice a manželi Radkem a Monikou Vačkářovými, Dražejov, Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM 
trvat na dodržení podmínek Smlouvy o smlouvě budoucí kupní číslo 2012-415 ze dne 19.12.2012 
uzavřené mezi městem Strakonice a manželi Radkem a Monikou Vačkářovými, Dražejov, Strakonice. 
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13) Geoteka s.r.o., Bavorova 318, Strakonice, IČ: 25166492, zastoupená jednatelkou společnosti 
paní Ing. Václavou Vlasákovou – žádost o prodej částí pozemků  
Usnesení č. 0612/2015 (15/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
přehodnotit svůj záměr na prodej částí pozemků p.č. 402/11 a 402/2 o výměře cca 500 m2 , 
části pozemku p.č. 402/3 o výměře cca 263 m2  a části pozemku p.č. 558/31 o výměře cca 601 
m2 , vše v k.ú. Strakonice, za účelem vybudování cca 28 řadových (souvislých) garáží a malé 
čerpací stanice PHM s příslušenstvím, případně i s garážemi, tzn. předmětné části pozemků 
neprodávat.  
 
14) Souhlasné prohlášení – technologie výměníkové stanice v budově čp. 146 v k.ú. Nové 
Strakonice  
Usnesení č. 0613/2015 (15/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením Souhlasného prohlášení mezi městem Strakonice, IČ 251810, se sídlem Velké 
náměstí 2, 386 01 Strakonice, a Armádní Servisní, příspěvková organizace, IČ 60460580, se sídlem 
Podlabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, kterým obě strany souhlasně prohlásí, že veškerá práva a 
povinnosti spojená s vlastnictvím technologie výměníkové stanice v budově čp. 146, která je součástí 
pozemku parc.č. st. 167/1 v kat. území Nové Strakonice, nabylo ke dni 1. ledna 2014 město 
Strakonice.   
II. Doporu čuje ZM  
pověřit starostu města podpisem předmětného souhlasného prohlášení. 
 
15) Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - nabídka podílu o velikosti 717/12197 k pozemku p.č. 
st. 2133/1, vše v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 0614/2015 (15/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit 
s výkupem spoluvlastnického podílu o velikosti 717/12197 k pozemku p.č. st. 2133/1 v k.ú. Strakonice 
náležící k bytové jednotce č. 7 v domě č. p. 994  v ul. Bavorova za cenu obvyklou, která činí 11.496,-
Kč (1 008,-Kč/m2), od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,  IČ: 69797111, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
16) FEZKOTEX a.s., IČ 25191918, se sídlem Na Dubovci 140, Strakonice – nabídka p.č. st. 15/8  
včetně stavby s č.p. 140, Strakonice II., p.č. 817 a p.č. 836, vše v k.ú. Nové Strakonice 
Usnesení č. 0615/2015 (15/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem nemovitých věcí, a to pozemku p.č. st. 15/8, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 2.255 m2 včetně stavby s č.p. 140, Strakonice II., průmyslový objekt a dále 
pozemků p.č. 817, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 494 m2 a p.č. 836, ostatní 
plocha, manipulační plocha o výměře 916 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice za kupní cenu 12 
mil Kč od firmy FEZKOTEX a.s., IČ 25191918, se sídlem Na Dubovci 140, Strakonice. 
Kupní cena bude uhrazena ve 2 ročních splátkách, přičemž 1. splátka ve výši 2 mil. Kč bude 
uhrazena v roce 2015, a to do 1 měsíce od podpisu předmětné kupní smlouvy, 2. splátka ve 
výši 10 mil. Kč bude uhrazena do 31.8.2016. 
II. Doporu čuje ZM 
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pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.  
 
17) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70 99 42 34, se sídlem Dlážděná 
1003/7, Praha 1 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice  - oprava vodovodu LT 400 v prostoru 
kolejiště“  
Usnesení č. 0616/2015 (15/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
douhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného 
břemene) mezi smluvními stranami, a to Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70 
99 42 34, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 (budoucí povinní)  a městem Strakonice se sídlem 
Velké náměstí 2, Strakonice, IČ: 00251810 (budoucí oprávněný). Předmětem této smlouvy je zřízení 
služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch města Strakonice (budoucí oprávněný), 
spočívající v povinnosti povinného strpět v pozemcích p.č. 732 a p.č. 43/3, vše v k.ú. Nové Strakonice, 
umístění a provozování stavby vodovodního řadu LT 400 za účelem rekonstrukce, provádění 
provozních manipulací, kontrol, údržby a oprav ve prospěch oprávněného z věcného břemene do 
pozemku. 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 služebných pozemcích p.č. 732 a 
p.č. 43/3, vše v k.ú. Nové Strakonice. 
Právo služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úhradu 
(zálohu) do výše max. 64.280,-Kč + DPH v zákonné výši. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
18) Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „I/22 Strakonice SO 
452 – veřejné osvětlení u sil. III/13911“  
Usnesení č. 0617/2015 (15/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného 
břemene) a mezi smluvními stranami, a to s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 (budoucí povinní) 
a městem Strakonice se sídlem Velké náměstí 2, Strakonice, IČ: 00251810 (budoucí oprávněný). 
Předmětem této smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch města 
Strakonice (budoucí oprávněný), spočívající v povinnosti povinného strpět uložení vedení VO – kabel 
NN 0,4 kV a stožárů se svítidly VO v rámci stavby „I/22 Strakonice, SO 452“, a to do části pozemku  
p.č. 1371/7 o výměře cca 131 m2 a do části pozemku p.č. 1371/10 o výměře cca 47 m2, vše v k.ú. 
Strakonice. Předpokládaná finanční náhrada za budoucí věcné břemeno činí 19.278,- Kč vč. DPH 
v zákonné výši. Přesný rozsah a přesná finanční náhrada za zřízení věcného břemene budou stanoveny 
po vyhotovení geometrického plánu. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
19) Jihočeský kraj - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ 70971641, se sídlem 
Nemanická 2133/10, České Budějovice – zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) 
v souvislosti s přípravou stavby: „I/22 Strakonice – SO 312, přeložka vodovodu LT 80“ 
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,  IČ: 65993390,  se  sídlem  Na Pankráci 546/56, Praha 4 
(investor stavby) 
Usnesení č. 0618/2015 (15/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
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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 
Jihočeským krajem - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ 70971641, se sídlem 
Nemanická 2133/10, České Budějovice (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 
LT 80 do pozemků p.č. 1281/2, p.č. 1281/20 a p.č. 1281/28, vše 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. 
 
20) Jihočeský kraj - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ 70971641, se sídlem 
Nemanická 2133/10, České Budějovice – zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) 
v souvislosti s přípravou stavby: „I/22 Strakonice – SO 315, přeložka vodovodu ET 300 a LT 
150“ 
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,  IČ: 65993390,  se  sídlem  Na Pankráci 546/56, Praha 4 
(investor stavby) 
Usnesení č. 0619/2015 (15/1a) 
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 Jihočeským krajem - Správa a 
údržba silnic Jihočeského kraje, IČ 70971641, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice 
(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 ET 300 a LT 150 do pozemků p.č. 1272/23 a  p.č. 1371/155, vše 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 šírce 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. 
 
21) Manželé Jana a Marek Osvaldovi, Prachatice – žádost o změnu termínu výstavby rodinného 
domu 
Usnesení č. 0620/2015 (15/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením dodatku číslo 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní číslo 2013-011, jež je 
uzavřena mezi městem Strakonice a manželi Janou a Markem Osvaldovými, týkající se posunutí 
termínu zahájení výstavby rodinného domu a to na 31. 1. 2016. Termín dokončení stavby RD tj. 31. 1. 
2018 zůstává nezměněn.  
II. Doporu čuje ZM 
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pověřit starostu města podpisem předmětného dodatku.  
 
22) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 0621/2015 (15/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice, jehož pořizovací cena je vyšší než 
20.000,- Kč:  
Šmidingerova knihovna Strakonice:  
- Notebook Asus F5R  - poř. cena 25.821,-Kč, rok pořízení 2007. 
 
23) Předání majetku ze správy  příspěvkové organizace MěKS Strakonice,  se sídlem Mírová 
831,  Strakonice 
Usnesení č. 0622/2015 (15/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s převzetím majetku v celkové hodnotě 1.136.961,39 Kč ke dni 31.3.2015  (z toho DDHM 
předávaný v celkové pořizovací ceně 614.283,89 Kč, DDNHM v celkové pořizovací ceně 90.966,45 
Kč,  DNHM a DHM po provedení účetních odpisů k 31.3.2015 v zůstatkové ceně 185.711,05 Kč, 
DNHM a DHM v reprodukční pořizovací ceně 246.000,- Kč), ze správy Městského kulturního 
střediska Strakonice do správy města Strakonice, s tím, že výše účetního odpisu činí u odepisovaného 
majetku 3.820,- Kč měsíčně,  a o tuto částku se bude celková hodnota předávaného majetku snižovat 
každý měsíc, do doby převzetí majetku do správy  města Strakonice. 
 
24) Předání majetku do správy příspěvkové organizace Šmidingerova knihovna  Strakonice,  se 
sídlem Zámek čp. 1,  Strakonice 
Usnesení č. 0623/2015 (15/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s předáním majetku města Strakonice (DHM) uvedeného v příloze v celkové pořizovací 
hodnotě 997.379,13 Kč do správy příspěvkové organizace Šmidingerova knihovna Strakonice, se 
sídlem, Zámek čp. 1, Strakonice, dodaného v rámci akce  „REVITALIZACE STRAKONICKÉHO 
HRADU – II. etapa“ – vybavení objektu SO 16 nábytkem a výpočetní technikou.  
 
25) Smlouva o smlouvě budoucí darovací v souvislosti s dokončením realizace stavby: 
„Protipovodňová ochrana města Strakonice“  
Usnesení č. 0624/2015 (15/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí informaci ohledně navrženého postupu při majetkoprávním vypořádání realizace 
stavby: „Protipovodňová ochrana města Strakonice“. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí darovací a následné smlouvy darovací v souvislosti 
s realizací a dokončení stavby: „Protipovodňová ochrana města Strakonice“ dle přílohy. Předmětem 
daru jsou zejména stavební objekty resp. části stavebních objektů dle usnesení zastupitelstva města 
Strakonice č. 484/ZM/2013. 
III. Doporu čuje ZM 
Pověřit  
starostu města podpisem předmětné smlouvy o smlouvě budoucí darovací. 
1) Zadávací řízení na právní služby – právní analýzu 
Usnesení č. 0625/2015 (15/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s výjimkou z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice  spočívající 
v zadání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na právní služby – vypracování 



 26 

právní analýzy, a to formou přímého oslovení tří advokátních kanceláří a výběru nejvhodnější 
nabídky, prostřednictvím společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Právní analýza bude 
vyhotovena za účelem: 
- posouzení problematiky odstraňování vad na stavbě Základní školy Povážská Strakonice a 
souvisejících odpovědnostních vztahů a doporučení nejvhodnějšího postupu města v dané záležitosti,   
- doporučení nejvhodnějšího postupu při uplatňování a vymáhání smluvní pokuty ze smluvního vztahu 
ze smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy Strakonice – Velké náměstí čp. 1. čp. 2, 
čp. 270“ společností PROTOM Strakonice s.r.o. IČ 438 412 52 , Písecká 290, 386 01 Strakonice. 
Právní analýza bude předložena nejpozději dne 10.6.2015 a součástí plnění bude i osobní prezentace 
dalšího postupu advokátní kanceláří před radou města či zastupitelstvem. 
Osloveny budou následující advokátní kanceláře: 
- CHSH Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář, Týn 639/1, 110 00 Praha  
- Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., Politických vězňů 21, 110 00 Praha 1 
- MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Karolíny Světlé 25, 110 00 Praha 1. 
II. Pověřuje 
majetkový odbor v součinnosti s Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., zajištěním organizace výběru 
předmětné advokátní kanceláře.   
 
2. Zápis ze 4. jednání Komise školství 
Usnesení č. 0626/2015 (15/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 4. jednání Komise školství ze dne 26.3.2015. 
 
3. Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě v ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice 
Usnesení č. 0627/2015 (15/11) 
Rada města po projednání 
I. Povoluje 
výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 4. B v ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice  na 31 žáků pro 
školní rok 2014/2015 za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu kvalitě vzdělávací 
činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
4. ŠK - Žádost o poskytnutí prostor pro účel kanceláře účetní Šmidingerovy knihovny 
Usnesení č. 0628/2015 (15/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím jedné z místnosti v tzv. reprezentačních prostorách na hradě pro účel kanceláře účetní 
Šmidingerovy knihovny.  
 
5. Pokračování projektu Zdravé město Strakonice, určení politika  a komise Zdravého města 
Strakonice 
Usnesení č. 0629/2015 (15/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s pokračováním projektu Zdravé město Strakonice. 
II. Doporu čuje  
zastupitelstvu města jmenovat místostarostu města Milana Jungvirta politikem zodpovědným za 
projekt Zdravé město Strakonice a místní Agenda 21. 
III. Souhlasí   
s rozšířením činnosti Komise pro sociální věci a zdravotnictví o problematiku Zdravého města 
Strakonice a místní Agendy 21. 
IV. Ukládá  
komise pro sociální věci a zdravotnictví projednat Plán zlepšování místní Agendy 21 na rok 2015 do 
31. května 2015. 
V. Schvaluje  
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rozpočtové opatření č. 20 ve výši 100.000,- Kč. Finanční prostředky budou použity na výdaje spojené 
s realizací projektu Zdravé město Strakonice. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků 
minulých let. 
 
6. Dohoda o postoupení práv a povinností ze smlouvy o výpůjčce kompostéru č. 2014 - 00377 
Usnesení č. 0630/2015 (15/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o postoupení práv a povinností ze smlouvy o výpůjčce kompostéru č. 2014 - 
00377 uzavřené dne 3.10.2014 mezi městem Strakonice jako půjčitelem a paní Jitkou Dvořákovou 
jako vypůjčitelem na paní Ludmilu Legátovou,.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody o postoupení práv a povinností. 
 
7. Rozpočtová  opatřením  č.  22 - 36 
Usnesení č. 0631/2015 (15/4) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 22  ve výši  10 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci odboru vnitřních věcí z položky dary obyvatelstvu při narození 
dítěte na položku zajištění občanských obřadů z důvodu předpokládaného nárůstu  počtu zlatých a 
diamantových svateb. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skutečnost 
k 31.3. 

předpoklad 
čerpání 

VV – zajištění občanských obřadů   8,0 10,0 18,0 7,6 18,0 
    Dary obyvatelstvu  1 500,0  -10,0  1 490,0  280,0  1 490,0 
         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka   
výdaje – občanské obřady   109 3399 5xxx 10,0   
výdaje – dary při narození dítěte 109  4399 5492 -10,0   
RO  č. 23  ve výši  210 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu odboru rozvoje na položce dětská hřiště na pořízení nového herního prvku, který 
nahradí stávající nefunkční a nebezpečný prvek na Podskalí ve Strakonicích. Rozpočtové opatření 
bude kryto použitím prostředků minulých let. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 31.3. 

předpoklad 
čerpání 

Rozvoj – dětská hřiště   500,0 210,0 710,0 68,0 710,0 
    Minulá léta  15 995,5  210,0  16 205,5  - 794,0  59 996,0 
         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka   
výdaje – herní prvek   293 3421 xxxx 210,0   
financování - použití prostř. minulých let     8115 210,0   
RO  č. 24  ve výši  305 719,- Kč 
Neinvestiční dotace ze SR v rámci dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník na projekt 
„Dobrovolně pro Strakonice 2015“. 
 (v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp. změna 
rozp. 

po 
změně 

skutečnost 
k 11.3. 

předpoklad 
čerpání 
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Dobrovolně pro Strakonice 2015   0,0 305,7 305,7  0,0 305,7 
    SR - dotace 0,0 305,7 305,7 0,0 305,7 
         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  
výdaje - Bezpečnostní dobrovolník              103 5399 5xxx 305,7 14 024  
Příjmy - dotace   103   4116 305,7 14 024  
RO  č. 25  ve výši  25 000,- Kč 
Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na činnost jednotky SDH Strakonice, kategorie JPO III. 
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů spojených se zásahy mimo územní obvod, na 
financování akceschopnosti, pořízení a obnovu požární techniky. 
 (v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp. změna 
rozp. 

po 
změně 

skutečnost 
k 31.3. 

předpoklad 
čerpání 

Činnost jednotek SDH Strakonice   0,0 25,0 25,0  0,0 25,0 
    JčK - dotace 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 
         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  
výdaje  - činnost SDH               105 5512 5xxx 25,0 706  
příjmy - dotace   105   4122 25,0 706  
RO  č. 26  ve výši  21 137 900,- Kč 
Neinvestiční účelová dotace pro příspěvkovou organizaci MěÚSS Strakonice na podporu poskytování 
sociálních služeb v roce 2015. Finanční prostředky jsou určeny na tyto služby: denní stacionáře: 1 
317,5 tis. Kč, domovy pro seniory:  14 710,7 tis. Kč, domovy se zvláštním režimem: 1 307,4 Kč, 
azylové domy: 375 tis. Kč, pečovatelská služba: 3 427,3 tis. Kč. Dotace byla v minulých letech 
zasílána MPSV přímo na MěÚSS, od letošního roku je prostřednictvím Jihočeského kraje zasílána 
jako průtoková přes rozpočet města. 
 (v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 31.3. 

předpoklad 
čerpán í

Poskytování sociálních služeb v roce 2015   0,0 21 137,9 21 137,9 0,0 21 137,9
    JčK - dotace 0,0 21 137,9 21 137,9 0,0 21 137,9
         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  
výdaje . MěÚSS                1230 43xx 5336 21 137,9 13 305  
Příjmy - dotace   1230   4122 21 137,9 13 305  
RO  č. 27  ve výši  56 658,60  Kč  
Doplatek dotace na  projekt „Přírodní zahrada MŠ Holečkova, Strakonice“.  Částka 53 510,90 Kč 
představuje dotaci z EU, částka 3 147,70 Kč dotaci ze SFŽP. Projekt byl realizován a financován 
v roce 2014, přijatá dotace v roce 2014 činila 1 342 477,80 Kč. 
(v tis. Kč) 

text kryto  schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 31.3. 

předpoklad 
čerpání 

Dotace – Přír.zahrada MŠ Holečkova    0,0 56,7 56,7 0,0 56,7 
         

rozpo čtová skladba   org  paragraf  položka  částka  ÚZ  
příjmy - dotace               748  4216 56,7 15828,15829  
financování  (zvýšení prostř. na účtech)     8115 -56,7   
RO  č. 28  ve výši  36 000,- Kč  
Snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2015 dle Rozhodnutí Úřadu práce ČR na 
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pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, a to 
z důvodu ukončení dohody o výkonu pěstounské péče. O tuto částku dojde ke snížení výdajů na 
zajišťování agendy pěstounské péče. 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 31.3. 

předpoklad 
čerpání  

Výkon agendy pěstounské péče v r. 2015   276,0 -36,0 240,0 0,0 240,0
    SR - příspěvek 276,0 -36,0 240,0 276,0 240,0
         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  
výdaje – pěstounská péče                3xx 4399 5xxx -36,0 13 010  
příjmy – dotace   310   4116 -36,0 13 010  
II.  Doporučuje ZM  
schválit 
RO  č. 29  ve výši  5 745 000,-  Kč  
Zvýšení příjmů i výdajů na položce daň z příjmu právnických osob za obec na základě skutečného 
výpočtu daně z příjmu za rok 2014, kdy obec je plátcem a zároveň příjemcem  
 (v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp. změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 31.3. 

předpoklad 
čerpání 

Daň z příjmu PO za obec-placená   17 500,0 5 745,0 23 245,0 23 245,0 23 245,0 
    Daň PO za obec 17 500,0 5 745,0 23 245,0 23 245,0 23 245,0 
         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  
výdaje – daň PO za obec              600 6399 5362 5 745,0   
Příjmy – daň PO za obec      1122 5 745,0   
RO  č. 30  ve výši  750 000,-  Kč  
Přesun finančních prostředků z příspěvku na provoz příspěvkové organizace MěKS Strakonice do 
rozpočtu odboru ŠCR na zajištění provozu Strakonické televize, s. r.o. Od 1.4.2015 budou veškeré 
výdaje i příjmy probíhat přes STTV s.r.o., tedy nikoliv prostřednictvím MěKS, služby objednané 
městem budou hrazeny přímo z rozpočtu města. 
 (v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 31.3. 

předpoklad 
čerpání 

ŠCR – služby prostř. STTV s.r.o.   0,0 750,0 750,0 0,0 750,0 
    MěKS - provoz 15 000,0 -750,0 14 250,0 3 000,0 14 250,0 
         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  
výdaje  - ŠCR – služby STTV s.r.o.                201 3341 5xxx 750,0   
výdaje – MěKS - provoz   1078  3319 5331 -750,0   
RO  č. 31 ve výši  600 000,-  Kč  
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na akci „Výměna výdejního pultu ve školní jídelně ZŠ F. L. 
Čelakovského, budova v Jezerní ulici“. V rámci realizace akce dojde k výměně stávajícího 
nevyhovujícího pultu včetně instalace rolety a další stavební úpravy. Rozpočtové opatření bude 
částečně kryto odvodem z investičního fondu ZŠ F. L. Čelakovského ve výši 300 000,- Kč, částečně 
vratkou nedočerpaných účelových prostředků příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele ve 
výši 300 000,- Kč. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp. změna rozp. 
po 

skutečnost 
k 31.3. 

předpoklad 
čerpání 
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změně 

ZŠ FLČ – výměna jídelního pultu   0,0 600,0 600,0 0,0 600,0 
  ŽŠ FLČ-odvod z IF 0,0 300,0 300,0 0,0 300,0 
    Vratka PO 700,0 300,0 1 000,0 3 130,0 4 341,0 
         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  
Výdaje -  jídelní pult ZŠ FLČ              777 3113 61xx 600,0   
Příjmy – odvod z IF  1320 3113 2122 300,0   
Příjmy – vratky PO   xxxx  311x 2229 300,0   
RO  č. 32 ve výši  700 000,-  Kč  
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na akci „MŠ Stavbařů č.p. 213 – rekonstrukce 
sociálního zařízení“. V rámci realizace akce dojde ke kompletní rekonstrukci sociálního zařízení ve 
dvou podlažích. Rozpočtové opatření bude částečně kryto odvodem vratkou nedočerpaných účelových 
prostředků příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 31.3. 

předpoklad 
čerpání 

MŠ Stavbařů-rekonstr.sociál.zař.   0,0 700,0 700,0 0,0 700,0 
    Vratka PO 1 000,0 700,0 1 700,0 3 130,0 4 341,0 
         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  
výdaje - MŠ Stavbařů - sociály              777 3111 61xx 700,0   
příjmy – vratky PO   xxxx  311x 2229 700,0   
RO  č. 33 ve výši  3 700 000,-  Kč  
Navýšení rozpočtu výdajů  majetkového odboru na akci „Oprava vodovodu LT 400 v prostoru 
kolejiště“. Oprava bude spočívat v napojení stávajícího vodovodu a uložení nového potrubí vodovodu 
LT 400 do nově protlačené chráničky v těsném souběhu se stávající pod kolejištěm. Rozpočtové 
opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 31.3. 

předpoklad 
čerpání 

Oprava vodovodu v prostoru kolejiště   3 700,0 3 700,0 3 700,0 0,0 3 700,0 
    Minulá léta    3 700,0       
         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka    
Výdaje - oprava vodovodu   728 2310 5171 3 700,0   
financování - použití prostř. minulých let     8115 3 700,0   
RO  č. 34 ve výši  700 000,-  Kč  
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na akci „Snížení energetické náročnosti Základní 
školy Dukelská, Strakonice“. Stavební úpravy představují kompletní zateplení objektu  a  výměnu 
oken a dveří v objektu prvního stupně. Uvedená částka je navržená ve výši vlastního podílu města. 
Předpokládané celkové výdaje činí 4 300 tis. Kč, na akci je požádáno o dotaci z OPŽP, jejíž výše by 
měla činit 3 600 tis. Kč. Rozpočtové opatření bude kryto vratkou nedočerpaných účelových prostředků 
příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele. 
 (v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 31.3. 

předpoklad 
čerpání 
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Sníž.energ.náročnosti ZŠ Dukelská   0,0  700,0  700,0 0,0  700,0 
    Vratka PO  1 700,0  700,0 2 400,0  3 130,0  4 341,0 
         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka    
výdaje – Sníž. energ.nár. ZŠ Dukelská   775 3113 xxxx  700,0   
příjmy  - vratky PO  xxxx 311x 2229  700,0   
RO  č. 35 ve výši  1 167 000,-  Kč  
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na akci „Zateplení a výměna oken MŠ  A.B. Svojsíka, 
Strakonice“. Stavební úpravy představují kompletní zateplení objektu  a  výměnu oken a dveří. 
Uvedená částka je navržená ve výši vlastního podílu města. Předpokládané celkové výdaje činí 4 800 
tis. Kč, na akci je požádáno o dotaci z OPŽP, jejíž výše by měla činit 3 633 tis. Kč. Rozpočtové 
opatření bude kryto vratkou nedočerpaných účelových prostředků příspěvkových organizací do 
rozpočtu zřizovatele. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 31.3. 

předpoklad 
čerpání 

Zateplení a výměna oken MŠ A.B.Svojsíka   0,0 1 167,0 1 167,0 0,0 1 167,0 
    Vratka  PO  2 400,0 1 167,0 3 567,0  3 130,0  4 341,0 
         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka    
výdaje – MŠ A.B.Svojsíka - zateplení   776 3113 xxxx 1 167,0   
příjmy – vratky PO  xxxx 311x 2229 1 167,0   
RO  č. 36 ve výši  37 000 000,-  Kč  
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na akci „Rekonstrukce místní komunikace Krále Jiřího 
z Poděbrad, Strakonice“ . Na akci je požádáno o dotaci z ROP ve výši cca 27 000 tis. Kč, která bude 
městu poskytnuta až po dokončení a vyhodnocení akce, je ji nutné tedy v celé výši předfinancovat. 
Rozpočtové opatření bude částečně kryto vratkou nedočerpaných účelových prostředků příspěvkových 
organizací do rozpočtu zřizovatele ve výši 774 tis. Kč, částečně použitím prostředků minulých let ve 
výši 36 226 tis. Kč. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 31.3. 

předpoklad 
čerpání  

Rekonstr. Komunikace Krále J. z Poděbrad   0,0 37 000,0 37 000,0 0,0 40 000,0
  Vratka PO 3 537,0 774,0 4 341,0 3 130,0 4 341,0
    Minulá léta  36 226,0   
         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  
výdaje – Rekonstr. Krále J. z Poděbrad                729 2212 xxxx 37 000,0   
příjmy   xxxx  311x 2229 774,0   
financování - použití prostř. minulých let      8115 36 226,0   
III.  Na řizuje 
Odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice ve 
výši 300 000,- Kč (viz. RO č. 31). 
IV.  Ukládá 
finančnímu odboru  RO č. 22 - 28 provést, RO č. 29 - 36  předložit ke schválení na nejbližším 
zasedání ZM a zajistit odvod z IF ZŠ F.L. Čelakovského. 
8. Prohlášení o spolupráci s Muzeem středního Pootaví Strakonice 
Usnesení č. 0632/2015 (15/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s uzavřením prohlášení o spolupráci s Muzeem středního Pootaví Strakonice, Zámek 1. 
II. Pověřuje   
starostu podpisem prohlášení o spolupráci s Muzeem středního Pootaví Strakonice v předloženém 
znění. 
 
9. Zápis z  2. jednání Komise pro cestovní ruch  16. března 2015 
Usnesení č. 0633/2015 (15/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání Komise pro cestovní ruch ze dne 16. března 2015. 
 
10. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl 
Usnesení č. 0634/2015 (15/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností Intergram – 
Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z.s., 
Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1. Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci kulturního 
programu akce Strakonické vítání léta 2015 na strakonickém hradě,  25. dubna 2015. Autorská 
odměna činí  828,- vč. DPH 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
11. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 
Usnesení č. 0635/2015 (15/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném pořádku, 
ochraně životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2001, o 
některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Sobota 25. dubna 2015 – živá hudba – Patheroye roye, ZNN, Herdek filek -  kemp Podskalí – pořádá 
Michal Polata, 386 01 Strakonice, IČ: 16841760 – od 22:00 do 01:00 hodin následujícího dne. 
Čtvrtek 30. dubna 2015 – reprodukovaná hudba – DJ František Mareš – kemp Podskalí – pořádá 
Michal Polata, , 386 01 Strakonice, IČ: 16841760 – od 22:00 do 01:00 hodin následujícího dne. 
II. Nesouhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném pořádku, 
ochraně životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2001, o 
některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Pátek a sobota od 1. května do 30. září 2015 – živá a reprodukovaná hudba – Podskalí Ostrov 
Strakonice – pořádá Pavel Vlček,  386 01 Strakonice IČ: 13514296 – od 22:00 do 01:00 hodin 
následujícího dne. 
 
12. Zápis z 3. jednání Komise pro kulturu 18. března 2015 
Usnesení č. 0636/2015 (15/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 3. jednání Komise pro kulturu ze dne 18. března 2015. 
II. Ruší 
Pravidla pro poskytování neinvestičních transferů (příspěvků) na kulturní činnost ke dni 15. 4. 2015.  
III. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace Václavu Běhavému, Penzion Na statku, Pole 26, Blatná na dětská loutková 
představení v roce 2015. 
IV. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 8 000 Kč Ivetě Homolkové, Modlešovice na sportovní a volnočasové 
aktivity pro děti a mládež v Modlešovicích v roce 2015. 
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V. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 10 000 Kč Nadačnímu fondu Gymnázia Strakonice, Máchova 174, IČO: 
60090031 na koncertní zájezd pěveckého sboru do Itálie ve dnech 18.–23. března 2015. 
VI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Dům dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417, IČO: 60650834 ve výši 2 000 
Kč na akci Jihočeský zvonek, která se bude konat dne 17. 4. 2015 a 3 000 Kč na Den dětí 
v Rennerových sadech, který se bude konat dne 1. 6. 2015.  
VII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Strakonice, 
Podsrpenská 438, IČO: 63293234 na zajištění grafické a literární soutěže Požární ochrana očima dětí 
v roce 2015. 
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 4 000 Kč Základní škole F. L. Čelakovského, Jezerní 1280, 
Strakonice, IČO: 47255897 na zajištění návštěvy německého partnera Lobkowitz Realschule Neustadt 
an der Waldnaab ve městě Neustadt an der Waldnaab v rámci projektu Begegnungen im globalen Dorf 
ve dnech 18.–22. 5. 2015. Příspěvek bude poskytnut z org. 202, reciproční fond  (RO č. 21 – přesun 
částky 4 000 Kč z rozpočtu ŠCR, položky reciproční fond na navýšení příspěvku na provoz ZŠ F. L. 
Čelakovského). 
IX. Souhlasí 
s uzavřením smluv o poskytnutí dotace. 
X. Pověřuje  
starostu podpisem smluv o poskytnutí dotace. 
 
13. Navržení výše odměn neuvolněným členům ZM 
Usnesení č. 0637/2015 (15/12) 
Rada města po projednání 
I. Navrhuje ZM 
schválit odměnu neuvolněným členům ZM podle § 84 odst. 2 písm. n, § 72 a 77 odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení) v platném znění a v souladu s nařízením vlády č.  52/2015 ze 
dne 27. 3.2015 o odměnách za výkon funkce členů ZM 
s platností od  1.5.2015   
členům ZM                                                           ve výši    901,- Kč/měsíc                                                 
členům RM                                                           ve výši 2 640,- Kč/měsíc                                                     
předsedům výborů ZM a komisí RM                   ve výši 2 433,- Kč/měsíc              
členům výborů ZM a komisí RM                         ve výši 2 081,- Kč/měsíc                 
II. Doporu čuje ZM  
schválit neuvolněným členům RM a ZM a neuvolněným členům RM a ZM, kteří vykonávají funkce 
předsedů ZM, komisí RM a členů výborů ZM a  komisí RM měsíční odměnu podle funkce, za kterou 
lze poskytnout nejvyšší odměnu, s platností od 1.5.2015. V případě, že zastávají takových funkcí více, 
poskytne se jim pouze jedna odměna, a to ta nejvyšší. 
 
14. Zápis z 3. jednání dopravní komise 8.1.2015 
Usnesení č. 0638/2015 (15/13) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 3. jednání  dopravní komise 17.3.2015. 
 
 
 
15. Krátký příčný práh v ulici Virtova 
Usnesení č. 0639/2015 (15/14) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s umístěním zpomalovacího prahu v ulici Virtova před čp. 28 v Novém Dražejově.  
 



 34 

16. Zápis z 3. jednání komise pro sport ze dne 5. 3. 2015 a zápis ze 4. jednání komise pro sport ze 
dne 2.4.2015 
Usnesení č. 0640/2015 (15/16) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 3. jednání komise pro sport ze dne 5. 3. 2015 a ze 4. jednání komise pro sport ze dne 2. 4. 
2015. 
II. Ruší 
Zásady pro poskytování finančních příspěvků (neinvestičních transferů) města Strakonice určených 
pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity pro rok 2011 a následující roky ke dni 15. 4. 
2015.  
III. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 000 Kč Sportovnímu klubu CYKLO-MACNER Strakonice, Dr. Jiřího 
Fifky 925, 386 01 Strakonice, IČO: 600 94 150 na ceny a režijní náklady při 19. ročníku silničního 
cyklistického závodu (časovka jednotlivců) – Velká cena Cyklo-Macner dne 17. 5. 2015. 
IV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 000 Kč Sportovnímu klubu CYKLO-MACNER Strakonice, Dr. Jiřího 
Fifky 925, 386 01 Strakonice, IČO: 600 94 150 na ceny a režijní náklady při 24. ročníku cyklistických 
závodů horských kol – Velká cena Cyklo-Macner dne 21. 6. 2015.  
V. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 500 Kč Martinu Chylíkovi,  386 01 Strakonice, IČO: 466 69 787 na 
nákup cen při 11. ročníku fotbalového turnaje mladších a starších přípravek ve Strakonicích dne 20. 6. 
2015. 
VI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 4 000 Kč Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, 
IČO:  
025 96  938 na ceny a rozhodčí při 3. ročníku florbalového turnaje Memoriál Petra Adlera 
v Házenkářské hale ve Strakonicích ve dnech 12.-14. 6. 2015.  
VII. Souhlasí 
s prominutím nájemného Fbc Strakonice, z. s.,  Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, IČO: 025 96  
938 při 3. ročníku florbalového turnaje Memoriál Petra Adlera v Házenkářské hale ve Strakonicích ve 
dnech 12.-14. 6. 2015. 
VIII. Souhlasí 
se záštitou starosty města Strakonice nad 3. ročníkem florbalového turnaje Memoriál Petra Adlera 
v Házenkářské hale ve Strakonicích ve dnech 12.-14. 6. 2015 pořádaného Fbc Strakonice, z. s., 
Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, IČO: 025 96  938. 
IX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč Klubu Svazu civilní ochrany České republiky, o. s., evidenční 
číslo 307-CO-1, Trachtova 218, 386 01 Strakonice, IČO: 671 88 826 na ceny při soutěžích Mladý 
záchranář – dokaž, že umíš v termínu od 8. 4. 2015 do 31. 10. 2015.  
X. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 5 000 Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Strakonice, 
Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice, IČO: 632 93 234 na nákup cen při 8. ročníku pohárové soutěže 
kolektivů mladých hasičů v disciplíně požární útok - Otavský plamínek ve Strakonicích dne 9. 5. 
2015. 
XI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 1 500 Kč Sdružení zdravotně postižených v ČR, Územnímu sdružení 
Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice, IČO: 004 36 593 na nákup cen a pohárů při V. ročníku 
kuželkového turnaje v kuželně TJ Fezko Strakonice dne 23. 4. 2015. 
XII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 1 500 Kč Sdružení zdravotně postižených v ČR, Územní sdružení 
Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice, IČO: 004 36 593 na nákup cen a pohárů při VI. ročníku 
petangového turnaje v letním areálu Plaveckého stadionu ve Strakonicích dne 27. 5. 2015. 
XIII. Souhlasí 
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s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO:  
004 75 921 na ceny a rozhodčí při souboru turnajů v házené pro mládež na venkovním házenkářském 
hřišti ve Strakonicích, v hale TJ ČZ Strakonice a v případě špatného počasí v Házenkářské hale 
Strakonice, a to konkrétně: 6.5.2015 Krajské finále „Novinářský kalamář“ pro žáky a žačky 
základních škol a víceletých gymnázií (5.-7. třída), 6. 6. Turnaje 4 + 1 pro družstva kraje – minižactvo 
(chlapci a děvčata) a přípravky (chlapci a děvčata). 
XIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 4 000 Kč Klubu českých turistů Tábor, Fügnerova 822, 390 02 Tábor, 
IČO: 004 76 854 na pravidelnou údržbu značení a informačních prvků Značkařským obvodem 
Strakonice v roce 2015.    
XV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč Mgr. Jiřímu Veselkovi, 386 01 Strakonice na sportovní činnost 
(snowboarding) Sáry Veselkové v roce 2015.  
XVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 20 000 Kč TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 
004 75 921 na organizaci, propagaci, ceny a drobný kancelářský materiál při XXI. ročníku Běhu 
městem Strakonice dne 21. 8. 2015.    
XVII. Souhlasí  
s uzavřením smluv o poskytnutí dotace.   
XVIII. Pov ěřuje 
starostu podpisem těchto smluv. 
XIX. Upravuje 
termín konání u poskytnutého finančního příspěvku v usnesení číslo 4333/2014 ze dne 24. 9. 2014 
XIV. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč TJ Fezko Strakonice – oddílu plaveckých sportů  
na náklady při plaveckých závodech Vánoční cena 2014 se soutěží Plave celá rodina na Plaveckém 
stadionu Strakonice dne 19. 12. 2014. 
XX. Revokuje 
bod IX. v usnesení č. 0268/2015 ze dne 4. 2. 2015.  
 
17. Dotace pro TJ/SK na nájemné   
Usnesení č. 0641/2015 (15/17) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 344 400 Kč Basketbalovému klubu Strakonice, Máchova 1113, 
386 01 Strakonice, IČO: 423 86 748 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice (STARZ) 
pro kategorie žactva a dorostu za I. čtvrtletí 2015.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 88 350 Kč Sportovnímu klubu Basketbal Strakonice, Na 
Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO: 227 28 911 na nájemné ve sportovních zařízeních města 
Strakonice (STARZ) pro kategorie žactva a dorostu za I. čtvrtletí 2015.  
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 86 950 Kč Domu dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417, 
386 01 Strakonice, IČO: 606 50 834 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice (STARZ) 
pro kategorie žactva a dorostu Fbc Strakonice za I. čtvrtletí 2015.  
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 69 090 Kč SK Fight Pro Strakonice, Alf. Šťastného 476, 386 
01 Strakonice, IČO: 266 74 190 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice (STARZ) pro 
kategorie žactva a dorostu za I. čtvrtletí 2015.  
V. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 146 320 Kč Fotbalovému klubu Junior Strakonice, o. s., Na 
Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO: 228 90 947 na nájemné ve sportovních zařízeních města 
Strakonice (STARZ) pro kategorie žactva a dorostu za I. čtvrtletí 2015.  
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VI. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 1 413 750 Kč HC Strakonice, Na Křemelce 512, 386 01 

Strakonice,  IČO: 466 87 769 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice (STARZ) pro 
kategorie žactva, dorostu a juniorů za prosinec 2014 a za I. čtvrtletí 2015.  
VII. Doporu čuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 260 400 Kč TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 01 
Strakonice, IČO: 004 75 921 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice (STARZ) pro 
kategorie žactva a dorostu oddílu házené za I. čtvrtletí 2015.  
VIII. Doporu čuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 596 601 Kč TJ FEZKO Strakonice, Pod Hradem 128, 386 01 
Strakonice, IČO: 168 20 088 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice (STARZ) pro 
kategorie žactva a dorostu oddílu plaveckých sportů za prosinec 2014 a za I. čtvrtletí 2015.  
IX. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 93 750 Kč (prosinec 2014: 31 000 Kč, leden 2015: 29 250 Kč, 
únor 2015: 19 500 Kč, březen 2015: 14 000 Kč) HC Strakonice, Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, 
IČO: 466 87 769 na nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro kategorie 
dospělých za období prosinec 2014-březen 2015.   
X. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 104 550 Kč (prosinec 2014: 22 550 Kč, leden 2015: 27 675 Kč, 
únor 2015: 18 450 Kč, březen 2015: 35 875 Kč) TJ FEZKO Strakonice, Pod Hradem 128, 386 01 
Strakonice, IČO: 168 20 088 na nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro 
kategorie dospělých oddílu plaveckých sportů za období prosinec 2014-březen 2015.   
XI. Doporučuje ZM 
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu I.-X. a pověřit starostu podpisem těchto smluv.   
XII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 14 850 Kč Domu dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417, 386 01 
Strakonice, IČO: 606 50 834 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice (STARZ) pro 
kategorie žactva a dorostu kroužku potápění za I. čtvrtletí 2015.  
XIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 14 850 Kč Domu dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417, 386 01 
Strakonice, IČO: 606 50 834 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice (STARZ) pro 
kategorie žactva a dorostu kroužku Mladý záchranář za I. čtvrtletí 2015. 
XIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 5 000 Kč Manta - diving, o. s., Palackého náměstí 91, 386 01 Strakonice, 
IČO:  
013 00 748 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice (STARZ) pro kategorie žactva a 
dorostu  
za I. čtvrtletí 2015.  
XV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 20 800 Kč Sportovnímu klubu policie Strakonice, Plánkova 629, 386 01 
Strakonice, IČO: 158 18 080 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice (STARZ) pro 
kategorie žactva a dorostu oddílu nohejbalu za I. čtvrtletí 2015.  
XVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 10 400 Kč TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 
004 75 921 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice (STARZ) pro kategorie žactva a 
dorostu atletického oddílu za I. čtvrtletí 2015.  
XVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 21 600 Kč TJ Otava Strakonice, Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice, 
IČO: 466 68 152 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice (STARZ) pro kategorie 
žactva a dorostu za I. čtvrtletí 2015.  
XVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 15 225 Kč Basketbalovému klubu Strakonice, Máchova 1113, 386 01 
Strakonice, IČO: 423 86 748 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice (školní 
tělocvičny) pro kategorie žactva a dorostu za I. čtvrtletí 2015.   
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XIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 13 200 Kč Sportovnímu klubu Basketbal Strakonice, Na Křemelce 512, 
386 01 Strakonice, IČO: 227 28 911 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice (školní 
tělocvičny) pro kategorie žactva a dorostu za I. čtvrtletí 2015.   
XX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 1 575 Kč Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizaci 
Strakonice, Katovická 175, 386 01 Strakonice, IČO: 466 66 231 na nájemné ve sportovních zařízeních 
města Strakonice (školní tělocvičny) pro kategorie žactva a dorostu za I. čtvrtletí 2015.   
XXI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč Domu dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417, 386 01 
Strakonice, IČO: 606 50 834 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice (školní 
tělocvičny) pro kategorie žactva a dorostu střeleckého kroužku za I. čtvrtletí 2015.   
XXII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 21 750 Kč Fotbalovému klubu Junior Strakonice, o. s., Na Křemelce 
512, 386 01 Strakonice, IČO: 228 90 947 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice 
(školní tělocvičny) pro kategorie žactva a dorostu za I. čtvrtletí 2015.   
XXIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 7 000 Kč Sportovnímu klubu JUDO 1990 - Strakonice, Sokolská 295, 
387 01 Volyně,  IČO: 659 56 869 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice (školní 
tělocvičny) pro kategorie žactva a dorostu za I. čtvrtletí 2015.   
XXIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 700 Kč Tanečnímu klubu „Čtyřlístek“, Nová 227, 386 01 Strakonice, 
IČO: 265 65 641 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice (školní tělocvičny) pro 
kategorie žactva a dorostu za I. čtvrtletí 2015.   
XXV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 14 400 Kč TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO:  
004 75 921 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice (školní tělocvičny) pro kategorie 
žactva a dorostu oddílu stolního tenisu za I. čtvrtletí 2015.   
XXVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 13 200 Kč TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 
004 75 921 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice (školní tělocvičny) pro kategorie 
žactva a dorostu oddílu volejbalu za I. čtvrtletí 2015.   
XXVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 24 266 Kč (leden 2015: 1 833 Kč, únor 2015: 5 583 Kč, březen 2015: 16 
850 Kč) Basketbalovému klubu Strakonice, Máchova 1113, 386 01 Strakonice, IČO: 423 86 748 na 
nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro kategorie dospělých za období leden-
březen 2015. 
XXVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 8 000 Kč (březen 2015: 8 000 Kč) Sportovnímu klubu Basketbal 
Strakonice,  
Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO: 227 28 911 na nájemné ve sportovních zařízeních 
spravovaných STARZem pro kategorie dospělých za období leden-březen 2015.  
XXIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 14 400 Kč (leden 2015: 7 200 Kč, únor 2015: 4 500 Kč, březen 2015: 2 
700 Kč) Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, IČO: 025 96 938 na nájemné ve 
sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro kategorie dospělých za období leden-březen 
2015.   
XXX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 6 210 Kč (leden 2015: 2 070 Kč, únor 2015: 2 070 Kč, březen 2015: 2 
070 Kč) POTÁPĚČŮM STRAKONICE, o. s., Kosmonautů 1242, 386 01 Strakonice, IČO: 226 62 057  
na nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro kategorie dospělých za období 
leden-březen 2015.   
XXXI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 14 957 Kč (leden 2015: 2 916 Kč, únor 2015: 2 016 Kč, březen 2015: 10 
025 Kč) TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 004 75 921 na nájemné ve 
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sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro kategorie dospělých oddílu házené za období 
leden-březen 2015.   
XXXII. Souhlasí 
s uzavřením smluv o poskytnutí dotace dle bodu XII.-XXXI.   
XXXIII. Pov ěřuje 
starostu podpisem těchto smluv. 
 
18. Dodatek č. 7 zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice 
Usnesení č. 0642/2015 (15/18) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit dodatek č. 7 zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice Bod 3) 
Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: 
Ruší se: „Zajišťuje vysílání místního Infokanálu“. 
 
19. Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice 
Usnesení č. 0643/2015 (15/19) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
udělení odměn za 1. pololetí školního roku 2014/2015 ředitelům základních a mateřských škol 
zřizovaných městem Strakonice dle předloženého návrhu, který je samostatnou přílohou usnesení RM 
uloženou na odboru školství a CR. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 
20. MěÚSS - souhlas s přijetím daru 
Usnesení č. 0644/2015 (15/20) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   

1. s přijetím daru dle § 27 odst.4 písm.b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů od p. Michaely Maxové,  251 68 Praha -
Východ. Předmětem daru je gramofon pro Domov pro seniory  Lidická 189, 386 01 
Strakonice celkové hodnotě  500,- Kč. 

2. s přijetím daru dle § 27 odst.4 písm.b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů od p. Miroslavy Hromádkové, 386 01 
Droužetice. Předmětem daru je toaletní křeslo (pojízdné) pro Domov pro seniory  Lidická 189, 
386 01 Strakonice celkové hodnotě  600,- Kč. 

3. s přijetím daru dle § 27 odst.4 písm.b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů od p. Jany Klasové, 387 11 Katovice. 
Předmětem daru je televizor SONY v celkové hodnotě 600,- Kč  a set-top-box 
TERRESTRIAL RECEIVER v celkové hodnotě 500,- Kč pro Domov pro seniory  Lidická 
189, 386 01 Strakonice. 

II. Ukládá 
MěUSS Strakonice uzavřít darovací smlouvu a zavést dar do účetnictví organizace.  
 
21. Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele na dodávku vybavení 
v rámci projektu“ M ODERNIZACE VYBAVENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD“   
Usnesení č. 0645/2015 (15/21) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele na dodávku vybavení v rámci projektu „MODERNIZACE VYBAVENÍ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD “. 
Pořadí firem (jediné kritérium - cena bez  DPH) 
Zakázka byla z důvodu povahy předmětu veřejné zakázky rozdělena do 3 částí 
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- ČÁST A ODBORNÉ UČEBNY Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka 
vybavení 8 učeben - soubory interaktivní tabule, vybavení odborné učebny fyziky - soubor 
výukových pomůcek a vybavení odborné učebny chemie a přírodopisu - soubor výukových 
pomůcek  

ČÁST A ODBORNÉ UČEBNY 
POŘADÍ 

UCHAZEČŮ NÁZEV , SÍDLO UCHAZE ČE NABÍDKOVÁ CENA 
BEZ DPH 

1. AV Media, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 1 074 689 Kč 

2. Antonín Fikejz, Jabloňová 162, 390 01 Tábor - Horky 1 091 994 Kč 

Nevýhodnější nabídka byla podána AV Media, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 za cenu 1 074 689 
Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 1 300 374 Kč. 

- ČÁST B VYBAVENÍ U ČEBNY PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ - SOUBOR KOVOVÝCH 
STAVEBNIC  Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka vybavení učebny 
pracovních činností - soubor kovových stavebnic.  

ČÁST B VYBAVENÍ U ČEBNY PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ - SOUBOR KOVOVÝCH STAVEBNIC  
POŘADÍ 

UCHAZEČŮ NÁZEV , SÍDLO UCHAZE ČE NABÍDKOVÁ CENA 
BEZ DPH 

1. MERKUR TOYS s.r.o., Husova 363, 549 54 Police nad 
Metují  

86 000 Kč 

2. Kříž Jaromír Ing., Pod Klůčkem 260, 549 54 Police 
nad Metují  87 200 Kč 

3. Simona Urbanová, Náchodská 1183, 549 41 Červený 
Kostelec 87 700 Kč 

Nevýhodnější nabídka byla podána MERKUR TOYS s.r.o., Husova 363, 549 54 Police nad Metují za 
cenu 86 000 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 104 060 Kč. 

- ČÁST C VYBAVENÍ U ČEBNY PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ  - SOUBOR NÁŘADÍ, 
SOUBOR MOBILIÁŘE Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka vybavení 
učebny pracovních činností - soubor nářadí a soubor mobiliáře.  

ČÁST C VYBAVENÍ U ČEBNY PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ - SOUBOR NÁŘADÍ , SOUBOR MOBILIÁ ŘE 
POŘADÍ 

UCHAZEČŮ NÁZEV , SÍDLO UCHAZE ČE NABÍDKOVÁ CENA 
BEZ DPH 

1. MERKUR TOYS s.r.o., Husova 363, 549 54 Police nad 
Metují  

168 000 Kč 

2. Life PROkLASSA s.r.o., Těšínská 29,  Předměstí, 746 
01 Opava 175 276 Kč 

3. Simona Urbanová, Náchodská 1183, 549 41 Červený 
Kostelec 177 000 Kč 

4. Kříž Jaromír Ing., Pod Klůčkem 260, 549 54 Police 
nad Metují  177 200 Kč 

Nevýhodnější nabídka byla podána MERKUR TOYS s.r.o., Husova 363, 549 54 Police nad Metují za 
cenu 168 000 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 203 280 Kč. 
II. Souhlasí 

- s uzavřením kupní smlouvy s uchazečem AV Media, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČ 
48108375 na část A veřejné zakázky „MODERNIZACE VYBAVENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KRÁLE 



 40 

JIŘÍHO Z PODĚBRAD“, za cenu  1 300 374 Kč  včetně DPH, s termínem dokončení veřejné 
zakázky do 19.6. 2015.  

- s uzavřením kupní smlouvy s uchazečem MERKUR TOYS s.r.o., Husova 363, 549 54 Police 
nad Metují, IČ 25997386 na část B veřejné zakázky „MODERNIZACE VYBAVENÍ ZÁKLADNÍ 

ŠKOLY KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD“, za cenu  104 060 Kč  včetně DPH, s termínem dokončení 
veřejné zakázky do 19.6. 2015.  

- s uzavřením kupní smlouvy s uchazečem MERKUR TOYS s.r.o., Husova 363, 549 54 Police 
nad Metují, IČ 25997386 na část C veřejné zakázky „MODERNIZACE VYBAVENÍ ZÁKLADNÍ 

ŠKOLY KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD“, za cenu  203 280 Kč  včetně DPH, s termínem dokončení 
veřejné zakázky do 19.6. 2015.  

III. Pov ěřuje 
Ředitele školy podpisem příslušné smlouvy. 
 
22. 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. 0646/2015 (15/22) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele na dodávku vybavení v rámci projektu „Učíme se hlavou-srdcem-
rukama: pořízení a modernizace vybavení základní školy F.L.Čelakovského“ 
 
Pořadí firem, cena bez DPH a cena včetně DPH: 
Část A:          bez DPH včetně DPH 
1. TRISPORT Havel s.r.o., Slovanská 31, 326 00 Plzeň   85.900,- Kč 103.939,- Kč 
2. Habilis Steel spol. s.r.o., Kurčatovova 324, 109 00 Praha-Petrovice  86.739,64 Kč 104.954,97 Kč 
3. MERKUR TOYS s.r.o., Hurova 363, 549 54 Police nad Metují  95.000,- Kč 114.950,- Kč 
 
Část B: 
1.TRISPORT Havel s.r.o., Slovanská 31, 326 00 Plzeň   88.500,- Kč 107.085,- Kč 
2. MERKUR TOYS s.r.o., Husova 363, 549 54 Police nad Metují  94.500,- Kč 114.345,- Kč 
3.MY DVA Group a.s., Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7   97.432,- Kč 117.892,72 Kč 
 
Část C: 
1. TRISPORT Havel s.r.o., Slovanská 31, 326 00 Plzeň   500.180,- Kč 605.217,80 Kč 
2. HELAGO-CZ, s.r.o., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 3  578.830,- Kč 700.384,30 Kč 
3. MANEKO, spol.s.r.o., Na pískách 1175/71, 160 00 Praha 6   586.508,- Kč 709.674,68 Kč 
 
Část D: 
1. TRISPORT Havel s.r.o., Slovanská 31, 326 00 Plzeň   431.500,- Kč 522.115,- Kč 
2. Jan Míka, Sídl. Vyšný 117, Český Krumlov    493.000,- Kč 596.530,- Kč 
3.EDUKA CENTRUM s.r.o., Bezručova 1166/14, 785 01 Šternberk  502.865,- Kč 608.467,- Kč 
 
Část E: 
1. TRISPORT Havel s.r.o., Slovanská 31, 326 00 Plzeň   34.000,- Kč 41.140,- Kč 
2. Ing. Jiří Holubář, Korábova 685, 562 01 Ústí nad Orlicí   38.564,- Kč 46.662,44 Kč 
3. Tomáš Strašík, KANTOR STORT, Labská 13, 403 22 Ústí nad Labem  42.508,- Kč 51.423,-Kč
  
Nejvýhodnější nabídka byla podána: 
Část A firmou TRISPORT Havel s.r.o., Slovanská 31, 326 00 Plzeň za cenu 85.900,- Kč bez DPH, tj. za 
celkovou cenu včetně DPH 103.939,- Kč 
 
Část B firmou TRISPORT Havel s.r.o., Slovanská 31, 326 00 Plzeň za cenu 88.500,-,- Kč bez DPH, tj. za 
celkovou cenu včetně DPH 107.085,- Kč 
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Část C firmou TRISPORT Havel s.r.o., Slovanská 31, 326 00 Plzeň za cenu 500.180,-,- Kč bez DPH, tj. za 
celkovou cenu včetně DPH 605.217,80,- Kč 
 
Část D firmou TRISPORT Havel s.r.o., Slovanská 31, 326 00 Plzeň za cenu 431.500,-,- Kč bez DPH, tj. za 
celkovou cenu včetně DPH 522.115,- Kč 
 
Část E firmou TRISPORT Havel s.r.o., Slovanská 31, 326 00 Plzeň za cenu 34.000,- Kč bez DPH, tj. za 
celkovou cenu včetně DPH 41.140,- Kč 
II. Souhlasí: 
s uzavřením kupní smlouvy s uchazečem: 
část A: TRISPORT Havel s.r.o., Slovanská 31, 326 00 Plzeň, IČ 25217666, na veřejnou zakázku 
„Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a modernizace vybavení základní školy 
F.L.Čelakovského“ za cenu Kč 103.939,- včetně DPH, s termínem dokončení veřejné zakázky do 
5.6.2015 
část B: TRISPORT Havel s.r.o., Slovanská 31, 326 00 Plzeň, IČ 25217666, na veřejnou zakázku 
„Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a modernizace vybavení základní školy 
F.L.Čelakovského“ za cenu Kč 107.085,- včetně DPH, s termínem dokončení veřejné zakázky do 
5.6.2015. 
část C: TRISPORT Havel s.r.o., Slovanská 31, 326 00 Plzeň, IČ 25217666, na veřejnou zakázku 
„Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a modernizace vybavení základní školy 
F.L.Čelakovského“ za cenu Kč 605.217,80  včetně DPH, s termínem dokončení veřejné zakázky do 
5.6.2015. 
část D: TRISPORT Havel s.r.o., Slovanská 31, 326 00 Plzeň, IČ 25217666, na veřejnou zakázku 
„Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a modernizace vybavení základní školy 
F.L.Čelakovského“ za cenu Kč 522.115,- včetně DPH, s termínem dokončení veřejné zakázky do 
5.6.2015. 
část E: TRISPORT Havel s.r.o., Slovanská 31, 326 00 Plzeň, IČ 25217666, na veřejnou zakázku 
„Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a modernizace vybavení základní školy 
F.L.Čelakovského“ za cenu Kč 41.140,- včetně DPH, s termínem dokončení veřejné zakázky do 
5.6.2015. 
III.Pov ěřuje: 
ředitele školy podpisem příslušných smluv. 
 
23. Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele na dodávku vybavení 
v rámci projektu“ Po řízení vybavení ZŠ Povážská, Strakonice pro zefektivnění výuky a učen“   
Usnesení č. 0647/2015 (15/23) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzenía hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele na dodávku vybavení v rámci projektu „Pořízení vybavení ZŠ Povážská, 
Strakonice pro zefektivnění výuky a učen“   
 
Pořadí firem, cena bez  DPH a cena včetně DPH: 
část A: Vybavení tříd IT pro interaktivní výuku 
Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče: 

Název/obchodní firma: Jan Míka 
Sídlo: Sídliště Vyšný 117, 381 01, Český Krumlov - Nádražní Předměstí 
IČ: 72177268 
Nabídková cena bez DPH: 677 460,- Kč - 819 727,-Kč s DPH 

Další v pořadí: 
Název/obchodní firma: T-E-V Pardubice, s.r.o. 
Sídlo: Fáblovka 404, 533 52 Pardubice – Staré Hradiště 
IČ: 28785878 
Nabídková cena bez DPH: 682 000,- Kč - 825 220,-Kč s DPH 

část B: Vybavení učebny 1. stupně 
Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče: 
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Název/obchodní firma: Jarmila Bambulová – Služba školám 
Sídlo: ČSLA 65, 391 11 Planá nad Lužnicí 
IČ: 87501848 
Nabídková cena bez DPH: 60 278,- Kč - 72 936,-Kč s DPH 

Další v pořadí: 
Název/obchodní firma: A-Z služby škole, s.r.o. 
Sídlo: Tichá 464, 721 00 Ostrava - Svinov 
IČ: 25853601 
Nabídková cena bez DPH: 60 876,- Kč - 73 659,96,-Kč s DPH 
Název/obchodní firma: LIFE PROKLASSA s.r.o. 
Sídlo: Těšínská 29, Opava 746 01 
IČ: 03784762 
Nabídková cena bez DPH: 77 248,- Kč - 93 470,-Kč,- s DPH 

část C: Vybavení školních dílen 
Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče: 

Název/obchodní firma: Jarmila Bambulová – Služba školám 
Sídlo: ČSLA 65, 391 11 Planá nad Lužnicí 
IČ: 87501848 
Nabídková cena bez DPH: 79 357,- Kč - 96 023,-Kč s DPH 

Další v pořadí: 
Název/obchodní firma: Salvete, spol. s r.o. 
Sídlo: Písecká 506, 386 01 Strakonice 
IČ: 45023786 
Nabídková cena bez DPH: 113 070,- Kč - 136 815,-Kč s DPH 

část D: Vybavení sportoviště 
Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče: 

Název/obchodní firma: SPORT CLUB s.r.o. 
Sídlo: Bahno 99,739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
IČ: 26845431 
Nabídková cena bez DPH: 50 950,- Kč  -   61 589,-Kč s DPH 

Další v pořadí: 
Název/obchodní firma: Sport Bárt 
Sídlo: Korábova 685, 562 01 Ústí nad Orlicí 
IČ: 61211290 
Nabídková cena bez DPH: 51 728,-- 62 591,-Kč s DPH 

II. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy s uchazečem 
1. Název/obchodní firma: Jan Míka 
Sídlo: Sídliště Vyšný 117, 381 01, Český Krumlov - Nádražní Předměstí 
IČ: 72177268 
Nabídková cena bez DPH: 677 460,- Kč - 819 727,-Kč s DPH 
2.Název/obchodní firma: Jarmila Bambulová – Služba školám 
Sídlo: ČSLA 65, 391 11 Planá nad Lužnicí 
IČ: 87501848 
Nabídková cena bez DPH: 60 278,- Kč - 72 936,-Kč s DPH 
3.Název/obchodní firma: Jarmila Bambulová – Služba školám 
Sídlo: ČSLA 65, 391 11 Planá nad Lužnicí 
IČ: 87501848 
Nabídková cena bez DPH: 79 357,- Kč - 96 023,-Kč s DPH 
4.Název/obchodní firma: SPORT CLUB s.r.o. 
Sídlo: Bahno 99,739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
IČ: 26845431 
Nabídková cena bez DPH: 50 950,- Kč  -   61 589,-Kč s DPH 

s termínem dokončení veřejné zakázky do 19.6. 2015.  
III. Pov ěřuje 
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reditele školy podpisem příslušné smlouvy. 
 
24. Zadání veřejné zakázky na poskytovatele kontokorentního úvěru 
Usnesení č. 0648/2015 (15/24) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu na podání nabídky malého rozsahu na  zajištění výběrového řízení na službu Poskytnutí  
kontokorentního  ve výši do 20 000 000,- Kč těmto peněžním ústavům: 
1. Česká spořitelna, a.s., pobočka Strakonice, Velké náměstí 55 
2. Československá obchodní banka, a.s., pobočka Strakonice, ul. Lidická 514 
3. Komerční banka, a.s., pobočka Strakonice, ul. Na Stráži 270 
II. Jmenuje 
členy hodnotící komise:   náhradníky členů hodnotící komise: 
1. p. Milan Jungvirt     1.Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. Ing. Jitka Šochmanová   2. Ing. Eva Jankovcová 
3. p. Hana Vaňková    3. p. Dana Dubová 
4. Ing. Josef Moučka    4. Ing. Libor Volf 
5. Mgr. Martina Kotrchová   5. JUDr. Eva Dlouhá 
III. Ukládá 
vedoucí odboru finančního zajistit plnění veškerých úkolů při zadání této veřejné zakázky 
 
25. Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná 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“ 
Usnesení č. 0649/2015 (15/25) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí s tím aby byl ze zadávacího řízení vyloučen uchazeč 
Nabídka č. F-2 
Obchodní firma nebo název: SPORT CLUB s.r.o. 
sídlo: Bahno 9, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
IČO: 26845431 

Hodnotící komise při posuzování této nabídky zjistila následující skutečnosti: 
- v uchazečem předloženém krycím listu nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace) nevyplnil 
uchazeč nabídkovou cenu, 
- v uchazečem předloženém  položkovém rozpočtu (příloha č. 3_F zadávací dokumentace) uchazeč u 
žádné z položek neuvedl její specifikaci. Dle zadávací dokumentace musí uchazeč ve své nabídce 
popsat a upřesnit dodávané zboží následujícím způsobem: 
• Uchazeč je vždy povinen uvést u nabízeného zboží výrobce.  
• Dále uvádí uchazeč obchodní název a typ zboží, pokud je daný výrobek takovým názvem nebo 

typem označen. Pokud nelze uvést obchodní název a typ daného výrobku identifikuje uchazeč 
nabízené zboží jiným jednoznačným způsobem.  

• Dále je uchazeč vždy povinen uvést ve své nabídce konkrétní parametry  nabízeného zboží, a to 
alespoň v rozsahu požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Požadované 
parametry budou vypsány v doložené specifikaci dodávky v takovém rozsahu, aby komise byla 
schopná zkontrolovat, zda nabízené zboží splňuje všechny požadavky zadavatele.  

• Navíc může uchazeč dodat i fotografie a případné další dokumenty, které uzná za vhodné,  
a to tak, aby hodnotící komise mohla řádně posoudit nabídku ohledně toho, zda nabízené zboží splňuje 
všechny požadavky zadavatele specifikované v zadávací dokumentace.  
V nabídce uchazeče se sice nachází příloha č. 2_F zadávací (technická specifikace požadovaná 
zadavatelem), kde jsou rukou dopsáni výrobci  jednotlivých položek, ale ani tento dokument 
nerespektuje zadávací podmínky, kdy u položky lavičky zadavatelem požadovaný materiál – smrková 
spárovka přeškrtnut a nahrazen překližkou, přičemž tento dokument není uchazečem podepsán. 
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S ohledem na shora uvedené, kdy nabídka uchazeče nesplnila požadavky zadavatele uvedené 
v zadávacích podmínkách, hodnotící komise jako orgán provádějící posouzení a hodnocení nabídek 
dle ustanovení § 76 odst. 1) ZVZ nabídku tohoto uchazeče vyřazuje. 
Ve smyslu ustanovení § 76 odst. 6) ZVZ uchazeče, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena, 
vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. 
II. A.  Souhlasí 
s vyhodnocením zadávacího řízení provedeného hodnotící komisí pro veřejnou zakázku „Nejlepší 
škola ZŠ Dukelská – vybavení a modernizace pro zkvalitn ění výuky“ 
• část A: Dodávka vybavení speciálních tříd pro výuku zeměpisu, chemie, fyziky, přírodopisu 
Pořadí nabídek: 

I. místo: Nabídka č. A-1 
Obchodní firma nebo název: TRISPORT HAVEL s.r.o. 
Sídlo: Slovanská 31, 326 00 Plzeň 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 25217666 
Nabídková cena uchazeče (s DPH) 1.283.205,00 Kč 

 
• část B: Dodávka pracovních stolů a výklopných kateder 
Pořadí nabídek 

I. místo: Nabídka č. B-3 
Obchodní firma nebo název: MERKUR TOYS s.r.o. 
sídlo: Husova 363, 549 54 Police nad Metují 
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
IČO: 25997386 
Nabídková cena uchazeče (s DPH) 317.020,00 Kč 

II. místo: Nabídka č. B-1 
Obchodní firma nebo název: Simona Urbanová 
místo podnikání: Končinská 1105, 549 41 Červený Kostelec 
Právní forma: podnikající fyzická osoba  
IČO: 76273164 
Nabídková cena uchazeče (s DPH) 322.163,00 Kč 

III. místo: Nabídka č. B-2 
Obchodní firma nebo název: Ing. Jaromír K říž – C R O S S 
místo podnikání: Nádražní 289, 549 54 Police nad Metují 
Právní forma: podnikající fyzická osoba  
IČO: 76273164 

Nabídková cena uchazeče (s DPH) 323.373,00 Kč 
. část C: Dodávka vybavení školních dílen – kovové stavebnice 
Pořadí nabídek: 

I. místo: Nabídka č. C-3 
Obchodní firma nebo název: MERKUR TOYS s.r.o. 
sídlo: Husova 363, 549 54 Police nad Metují 
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
IČO: 25997386 
Nabídková cena uchazeče (s DPH) 786.016,00 Kč 

II. místo:  Nabídka č. C-2 
Obchodní firma nebo název: Ing. Jaromír K říž – C R O S S 
místo podnikání: Nádražní 289, 549 54 Police nad Metují 
Právní forma: podnikající fyzická osoba  
IČO: 76273164 
Nabídková cena uchazeče (s DPH) 789.731,00 Kč 
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III. místo:  Nabídka č. C-1 
Obchodní firma nebo název: Simona Urbanová 
místo podnikání: Končinská 1105, 549 41 Červený Kostelec 
Právní forma: podnikající fyzická osoba  
IČO: 76273164 
Nabídková cena uchazeče (s DPH) 796.266,00 Kč 

• část D: Dodávka vybavení školních dílen – demonstrační a experimentální pulty 
Pořadí nabídek: 

I. místo: Nabídka č. D-3 
Obchodní firma nebo název: MERKUR TOYS s.r.o. 
sídlo: Husova 363, 549 54 Police nad Metují 
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
IČO: 25997386 
Nabídková cena uchazeče (s DPH) 220.740,00 Kč 

II. místo: Nabídka č. D-2 
Obchodní firma nebo název: Ing. Jaromír K říž – C R O S S 
místo podnikání: Nádražní 289, 549 54 Police nad Metují 
Právní forma: podnikající fyzická osoba  
IČO: 76273164 
Nabídková cena uchazeče (s DPH) 224.455,00 Kč 

III. místo: Nabídka č. D-1 
Obchodní firma nebo název: Simona Urbanová 
místo podnikání: Končinská 1105, 549 41 Červený Kostelec 
Právní forma: podnikající fyzická osoba  
IČO: 76273164 
Nabídková cena uchazeče (s DPH) 225.063,00 Kč 

II. B.  Souhlasí 
s tím, aby byli ze zadávacího řízení vyloučeni ti uchazeči, kteří podali nabídky na části veřejné 
zakázky A., B., C., D., a byli hodnotící komisí dne 14.4.2015 vyzvání k odstranění nejasností 
v technické specifikaci jejich nabídek a k doplnění některých dokladů, pokud tyto nejasnosti 
neodstraní, případně požadované doklady nedoplní, a to ve stanovené lhůtě. 
II. C.  Souhlasí 
ve smyslu ustanovení  § 84 odst. 1) písm. a) ZVZ se zrušením zadávacího řízení na část veřejné 
zakázky - část E: Dodávka vybavení školních dílen – nářadí z důvodu neobdržení žádné nabídky a s 
provedením nového zadávacího řízení na tuto část veřejné zakázky. 
• část F: Dodávka vybavení sportoviště 
Pořadí nabídek: 

I. místo: Nabídka č. F-3 
Obchodní firma nebo název: TRISPORT HAVEL s.r.o. 
sídlo: Slovanská 31, 326 00 Plzeň 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 25217666 
Nabídková cena uchazeče (s DPH) 74.526,00 Kč 

II. místo: Nabídka č. F-1 
Obchodní firma nebo název: Tomáš Strašík, KANTOR SPORT 
místo podnikání: Labská 13,403 22 Ústí nad Labem 
Právní forma: podnikající fyzická osoba  
IČO: 60227761 
Nabídková cena uchazeče (s DPH) 77.368,00 Kč 

II. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy s vybraným uchazečem (uchazeči) na jednotlivé části veřejné zakázky. 
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III. Pov ěřuje 
provedením všech potřebných úkonů v zadávacím řízení ředitele Základní školy Strakonice, Dukelská 
166, včetně podpisu kupních smluv 
 
26. Projednání možnosti čerpání dotace na Protipovodňový varovný a monitorovací systém 
města  
Usnesení č. 0650/2015 (15/26) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s postoupením návrhu realizace „Protipovodňový varovný a monitorovací systém města Strakonice“ 
na jednání Zastupitelstva města Strakonice. 
II. Pověřuje  
Ing. Petera Kureka – připravit materiál pro jednání Zastupitelstva města Strakonice. 
 
27. Směrnice  k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji               
Usnesení č. 0651/2015 (15/27) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
Směrnici k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji 
 
28. Komise školství - projekt „Žákovská prospěchová stipendia“   
Usnesení č. 0652/2015 (14/15) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá  
předkladateli projektu „Žákovská prospěchová stipendia“ v základních školách zřizovaných městem 
Strakonice Mgr. Svobodovi dopracovat  projekt dle připomínek RM, popř. následných připomínek 
vedoucí oddělení kontroly finančního odboru MěÚ a předložit ho na jednání RM s dostatečným 
časovým předstihem, tj. 1 týden před konáním příslušného jednání RM. 
II. Ukládá 
vedoucí oddělení kontroly finančního odboru MěÚ provést kontrolu uvedeného dopracovaného 
projektu a ve spolupráci s předkladatelem projektu odstranit případné nedostatky. 
 
29. Různé 
Rada města byla seznámena s peticemi, týkající se prodeje městských pozemků  v lokalitách Na 
Sídlišti (Máchova, Mírova) a Na Křemelce za účelem vybudování garáží a malé čerpací stanice PHM 
s příslušenstvím. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička              p. Milan Jungvirt 
           starosta                    místostarosta  


