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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  16. jednání Rady města Strakonice 

konaného 29. dubna 2015 v malé zasedací místnosti 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     5 členů RM 
Mgr. Hrdlička – starosta 
p. Jungvirt – místostarosta 
pí Brejchová - místostarostka  
RM: Ing. Oberfalcer, p. Štrébl 
p. Stroner – tajemník 

   pí Bučoková - PR 
Omluveni:   Ing. Moučka 
Program:  
                     
1. Jednací řád Zastupitelstva města Strakonice 

           Usnesení č. 0653/2015 
2. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 

           Usnesení č. 0654/2015 
3. Výše úplaty za předškolní vzdělávání 

           Usnesení č. 0655/2015 
4. Návrh na pořízení Územní studie Strakonice ST62 v k.ú. Strakonice 

           Usnesení č. 0656/2015 
5. Zápis ze 4. jednání Komise pro kulturu 29. dubna 2015 

           Usnesení č. 0657/2015 
6. Zápis z 52. jednání projektu Otavské plavby 

           Usnesení č. 0658/2015 
7. MěKS - schválení účelového finančního daru od Jihočeského kraje ve výši 20.000 Kč na Salve 
Caritas – Salve Vita 2015 

           Usnesení č. 0659/2015 
8. Doplnění usnesení RM č. 4445/2014 (163/8) 

           Usnesení č. 0660/2015 
9. Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Komplexní zajištění tisku 
a předtiskové přípravy městského periodika včetně zajištění inzerce“ 

           Usnesení č. 0661/2015 
10. Organizační změna v rámci MěÚ Strakonice – přesun pracovního místa    

           Usnesení č. 0662/2015 
11. Zápis z 5. jednání Komise školství   

           Usnesení č. 0663/2015 
12. Rozpočtové  opatření  č.  37   

           Usnesení č. 0664/2015 
13. Majetkové záležitosti 

            Usnesení č. 0665/2015 – č. 0701/2015 
14. Různé 
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16. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička v 15:07 hodin v malé 
zasedací místnosti MěÚ. S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. Jednací řád Zastupitelstva města Strakonice 
Usnesení č. 0653/2015 (16/1) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit předložený jednací řád Zastupitelstva města Strakonice. 
 
2. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 
Usnesení č. 0654/2015 (16/2) 
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 
 
Každý pátek a sobota od 1. května 2015 do 31. prosince 2015 – reprodukovaná hudba, hra na 
kytaru – Rybářská bašta u Petličků, Šumavská 144, 386 01 Strakonice – pořádá Miroslav Švec,  386 
01 Strakonice, IČO: 60091479 – od 22:00 do 00:00 hodin následujícího dne. 
 
Sobota 2. května 2015 – koncert kapely Parkán – Podskalí Ostrov Strakonice – pořádá Pavel Vlček, 
Tržní 1159, 386 01 Strakonice, IČO: 13511496 – od 22:00 do 01:00 hodin následujícího dne.  
 
Čtvrtek 7. května 2015 – Studentský majáles a ohňostroj – strakonický hrad – pořádá Nadační fond 
Gymnázia Strakonice, Máchova 174, 386 01 Strakonice, IČO: 60090031 – od 22:00 do 00:00 hodin 
následujícího dne. 
 
3. Výše úplaty za předškolní vzdělávání 
Usnesení č. 0655/2015 (16/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání: 
MŠ Šumavská Kč 280 
MŠ Čtyřlístek, MŠ U Parku Kč 300 
MŠ A. B. Svojsíka, MŠ Lidická Kč 330  
Částka je stanovena pro období od 1. září 2015 do 31. srpna 2016. 
 
4. Návrh na pořízení Územní studie Strakonice ST62 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 0656/2015 (16/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pořízením Územní studie Strakonice ST62 v k.ú. Strakonice. 
II.  Ukládá 
odboru rozvoje zajistit projednání Územní studie Strakonice ST62 v k.ú. Strakonice. 
III. Souhlasí 
se zadáním zakázky na zpracování Územní studie Strakonice ST62 v k.ú. Strakonice Ing. arch. 
Lukášovi Velíškovi, ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ, s.r.o., Podolská 888/12, Praha 4 za 
cenu 24 200,- Kč včetně DPH (dle přiložené nabídky). 
 
5. Zápis ze 4. jednání Komise pro kulturu 29. dubna 2015 
Usnesení č. 0657/2015 (16/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
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zápis ze 4. jednání Komise pro kulturu ze dne 8. dubna 2015. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 10 000 Kč Skupině historického šermu Vendetta, Šumavská 252, 
Strakonice, IČO: 27014762 na nájemné, spotřebu vody a topení, spotřebu elektrické energie za 
klubovnu, nájemné tělocvičny, nákup obuvi a výrobu kostýmů a rekvizit, nákup a údržbu zbraní, 
cestovní náhrady, mycí a čistící prostředky, náklady na účinkující, nájemné při akci Romantické 
odpoledne. 
III. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 10 000 Kč Skupině historického šermu Markýz ze Strakonic, Zámek 1, 
Strakonice, IČO: 26525208 na nákup šermířských bot, ušití sedmi plášťů, opravu zbraní, kostýmů a 
náklady za energie, nájem, opravu a pořizování zbraní, kostýmů, střelného prachu, dopravu, školu 
šermu. 
IV.  Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 15 000 Kč Loutkové scéně Radost Strakonice, Kosmonautů 1266, 
Strakonice, IČO: 60829206 na opravu loutek a kulis, spotřební materiál, služby  
a dopravu, realizaci jedné klasické pohádky a jedné autorské pohádky. 
V. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 20 000 Kč Prácheňskému souboru písní a tanců Strakonice, Mírová 932, 
Strakonice, IČO: 60650427 na materiální vybavení, pořízení a údržbu lidových krojů a rekvizit, 
dopravu na vystoupení a běžné provozní výdaje. 
VI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 20 000 Kč spolku Prácheňáček, z. s., Mírová 831, Strakonice, IČO: 
65053800 na pořízení krojového vybavení, rekvizit, poplatky za startovné na soutěžích, nájemné za 
šatnu souboru a úhrady za dopravu na vystoupení. 
VII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 5 000 Kč Mladé dudácké muzice, Sokolovská 983, Strakonice, IČO: 
22728287 na dovybavení krojového inventáře děvčat. 
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 20 000 Kč Martině Bílkové, Strakonice,  
IČO: 03226956 na letní taneční soustředění všech tanečních složek, ušití nových tanečních kostýmů a 
zajištění externích lektorů pro RM Dance.  
IX.  Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 6 000 Kč Taneční skupině ROZÁLIE Strakonice, Tržní 1152, 
Strakonice, IČO: 26992019 na úhradu nájmu za pravidelné zkoušky a soustředění taneční skupiny. 
X. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč CTS Sluníčko Strakonice, Tržní 815, Strakonice,  
IČO: 22871365 na náklady spojené s provozem zkušebny v Lidické ulici ve Strakonicích (nájemné, 
voda, elektřina, teplo), nákup spotřebního materiálu, nákup a výrobu nových kostýmů a dopravu. 
XI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 12 000 Kč Občanskému sdružení ,,Přátelé mateřského centra Beruška 
Strakonice“, Lidická 194, Strakonice, IČO: 27006107 na uhrazení čtvrtletní zálohy za nájem a služby 
(energie, teplo, voda). 
XII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 1 000 Kč JILORU - Strakonice, Tisová 111, Dražejov,  
IČO: 69092389 na nájemné zkušebny pro hudební skupinu Disk.  
XIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 1 000 Kč Josefu Vavřincovi, Strakonice na nákup zesilovače a 
ekvalizéru pro kapelu Pauza.  
XIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 000 Kč Jednotě Karla Havlíčka Borovského, Arch. Dubského 977, 
Strakonice, IČO: 02367246 na vydání brožury a pamětních listů k 145. výročí založení Jednoty Karla 
Havlíčka Borovského a pohřebné členů. 
XV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 15 000 Kč Divadelnímu souboru Čelakovský Strakonice, Mírová 831, 
Strakonice, IČO: 62519751 na premiérové inscenace (kulisy, rekvizity, kostýmy), představení hry 
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Strakonický dudák, cestovné a autorské poplatky.  
XVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 5 000 Kč Dušanu Vávrovi, Čestice 168, na vydání prvního dílu knihy 
Muži na správné straně. 
XVII. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace Nadačnímu fondu GAUDEAMUS, Nerudova 7, Cheb, IČO: 25228633 na 
zakoupení odborné literatury o historii českých zemí pro účastníky Dějepisné soutěže studentů 
gymnázií. 

XVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 1 000 Kč Renátě Vrchlavské Uhlíkové, Hajská, na nákup cen v rámci 
pořádání dne dětí v obci Hajská ve dnech 30. května 2015 nebo 13. června 2015. 

XIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 6 000 Kč SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Starý Dražejov, 
Dražejov 38, Strakonice, IČO: 67151647 na akce Stavění máje 31. dubna 2015, Den matek 16. května 
2015, Rozloučení s létem 12. září 2015, Vánoční posezení 23. prosince 2015 ve Starém Dražejově. 
XX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 50 000 Kč Nadačnímu fondu Gymnázia Strakonice, Máchova 174, 
Strakonice, IČO: 60090031 na zajištění oslav 95. výročí – na divadelní představení Májová romance 
15. dubna 2015 v MěDK, na koncert Pěveckého sboru gymnázia ,,15 let spolu“ 29. dubna 2015, na 
Majáles a Happening 1920-2015 gymnaziálních hudebních kapel 7. května 2015 na nádvoří 
strakonického hradu. Dotace bude poskytnuta z org. 204, významné akce.  

XXI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 15 000 Kč Klubu přátel Základní umělecké školy ve Strakonicích, 
Zámek 1, Strakonice, IČO: 65954688 na úhradu dopravy Dětského pěveckého sboru Fere Angeli ZUŠ 
Strakonice na 18. ročník mezinárodního festivalu pěveckých sborů ,,Alta Pusteria 
Internationalchoirfestival“ ve dnech 25.-28. června 2015 v Itálii. 
XXII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 5 000 Kč CTS Sluníčko Strakonice, Tržní 815, Strakonice,  
IČO: 22871365 na zajištění věcných cen a upomínkových předmětů v rámci XV. ročníku mezinárodní 
taneční prohlídky Dance show Strakonice 2015 dnech 12.-14. června 2015. 
XXIII. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 2 000 Kč Taneční skupině ROZÁLIE Strakonice, Tržní 1152, 
Strakonice, IČO: 26992019 na úhradu účastnických poplatků a startovného na soutěži Celostátní 
setkání dětských country tanečních souborů v Táboře ve dnech 24.-26. dubna 2015. 
XXIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 6 000 Kč (2 000 Kč/akce) Pavlu Gerčákovi, Strakonice, na úhradu 
ozvučení, vystoupení kapel, přednášku, propagaci a provozní náklady na akci zaměřenou na 
vietnamskou kulturu dne 9. května 2015 ve společenském sále Šmidingerovy knihovny, na akci 
zaměřenou na romskou kulturu dne 23. května 2015, na akci zaměřenou na židovskou kulturu dne 11. 
června 2015 v prostranství mezi hotelem Bavor a OD Maxim. 
XXV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 000 Kč Občanskému  sdružení ,,Přátelé mateřského centra Beruška 
Strakonice“, Lidická 194, Strakonice, IČO: 27006107 na nákup plynové bomby pro nafukování 
balónků pro celostátní akci ,,Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi“ v prosinci 2015. 
XXVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 10 000 Kč Pošumavské dudácké muzice Strakonice, Čkyně 163, Čkyně, 
IČO: 48223077 na přepis notového materiálu pro vydání publikace Zadudej, dudáčku, jak umíš… u 
příležitosti 100. výročí narození Vojtěcha Hrubého. Dotace bude poskytnuta z org. 204, významné 
akce.  
XXVII. Souhlasí 
s uzavřením smluv o poskytnutí dotace. 
XXVIII. Pov ěřuje  
starostu podpisem smluv o poskytnutí dotace. 
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6. Zápis z 52. jednání projektu Otavské plavby 
Usnesení č. 0658/2015 (16/7) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
zápis z  52. jednání projektu Otavské plavby ze dne 4. dubna 2015. 
 
7. MěKS - schválení účelového finančního daru od Jihočeského kraje ve výši 20.000 Kč na Salve 
Caritas – Salve Vita 2015 
Usnesení č. 0659/2015 (16/8) 
Rada města po projednání 
I Schvaluje 
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů přijetí 
finančního daru od Jihočeského kraje ve výši 20.000 Kč na Salve Caritas – Salve Vita 2015. 
 
8. Doplnění usnesení RM č. 4445/2014 (163/8) 
Usnesení č. 0660/2015 (16/9) 
Rada města po projednání 
I. Doplňuje  
usnesení RM č. 4445/2014 (163/8) ze dne 22. 10. 2014 v první větě o slova „ú čelově neurčených“.  
 
9. Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Komplexní zajištění 
tisku a předtiskové přípravy městského periodika včetně zajištění inzerce“ 
Usnesení č. 0661/2015 (16/10) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v platném znění v souladu 
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice  
na realizaci akce „Komplexní zajištění tisku a předtiskové přípravy městského periodika včetně 
zajištění inzerce“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům:     

1. Akcent tiskárna Vimperk, s. r. o., Špidrova 117, 385 11 Vimperk, IČO: 251 57 108   
2. Blatenská tiskárna, s. r. o., Nad Vdovečkem 1123, 388 01 Blatná, IČO: 482 01 782 
3. Č.P.-servis, s. r. o., náměstí Hrdinů 70, 387 01 Volyně, IČO: 260 70 791 
4. DRAGON PRESS, s. r. o., Dukelská 228, 339 01 Klatovy 2, IČO: 182 37 401 
5. MEDIA, a. s., Botanická 252/6, 362 63 Dalovice, IČO: 285 00 091 
6. PLUM CONSULTING, s. r. o., Krakovská 201/14, 779 00 Olomouc – Nové Sady,  

IČO: 278 46 717 
7. Irena Kadečková, Heydukova 315, 386 01 Strakonice, IČO: 671 53 151    
8. Petr Kolář, Kvilda 19, 384 93 Kvilda, IČO: 650 14 081 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci akce: „Komplexní zajištění tisku  
a předtiskové přípravy městského periodika včetně zajištění inzerce“.  
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 

1. Helena Brejchová   
2. Mgr. Martina Kotrchová 
3. Ing. Libuše Řeřábková   
4.   Bc. Eva Janochová 
5. Mgr. Marcela Křiváčková 
6.   Ing. Lucie Šnajdrová 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Milan Jungvirt  
2. JUDr. Eva Dlouhá 
3. Markéta Bučoková 
4.   Mgr. Michal Novotný 
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5. Bc. Martina Dubová 
6. Ing. Jakub Hubáček 

IV. Ukládá 
vedoucí odboru školství a cestovního ruchu zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
10. Organizační změna v rámci MěÚ Strakonice – přesun pracovního místa    
Usnesení č. 0662/2015 (16/11) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
s účinností  od 1.5.2015 organizační změnu spočívající v přesunu pracovního místa preventisty 
sociálně negativních jevů, a to z původního zařazení v sociálním odboru MěÚ pod tajemníka 
městského úřadu.  
II. Ukládá 
tajemníkovi městského úřadu provést všechny pracovně právní kroky s touto změnou související. 
 
11. Zápis z 5. jednání Komise školství   
Usnesení č. 0663/2015 (16/13) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 5. jednání Komise školství ze dne 23.4.2015. 
 
12. Rozpočtové  opatření  č.  37   
Usnesení č. 0664/2015 (16/14) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 37  ve výši  245 000,00 Kč  
Zvýšení rozpočtu kanceláře tajemníka na poskytování příspěvku na stravování. Dosavadní hodnota 
jedné stravenky činí od roku 2003 60,- Kč a 70,- Kč u zaměstnanců městské policie pracujících na 
směny.  Rozpočtovým  opatřením  dojde  k  možnosti  navýšení  hodnoty  jedné  stravenky  na 80,- Kč 
a 100,- Kč u zaměstnanců městské policie pracujících na směny.  Z rozpočtu zaměstnavatele bude 
hrazeno 55 % z hodnoty stravenky. Navýšení příspěvku na stravování je předpokládáno od 1.6. 2015.  
Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z dividend, kde jsou již plánované příjmy překročeny. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 29.4. 

předpoklad 
čerpání 

KT – příspěvek na stravování   1 575,0 245,0 1 820,0 739,4 1 820,0 

    Dividendny ČS, a.s. 800,0 245,0 1 045,0  1 601,4  1 601,4 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka   
KT – přísp. na stravování   30,130 5311,3111 5169 245,0   

příjmy – dividendy 600 6310 2142 245,0   
II.  Ukládá 
finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 37  provést. 
 
13. Majetkové záležitosti 
 
1) Irena Balogová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0665/2015 (16/5) 
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 květen do 
20.5.2015 a uhrazením nájemného za měsíc květen, a to do 20.5.2015. V případě, že slečna Irena 
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Balogová, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc květen do 20.5.2015, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
2) Karel a Brigita Irdzovi, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0666/2015 (16/5) 
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 květen do 20.5.2015. V případě, že manželé Karel a Brigita 
Irdzovi, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc květen do 20.5.2015, nebude jim smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
3) Jana Všiváková, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0667/2015 (16/5) 
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 květen, a to do 20.5.2015. V případě, že paní Jana Všiváková, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc květen do 20.5.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
4) Denisa Žigová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0668/2015 (16/5) 
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 
části splátky dluhu ve výši 500,- Kč za měsíc duben a uhrazením splátky dluhu za měsíc květen, dle 
podmínek dohodnutých ve smlouvě o nájmu bytu a uhrazením nájemného za měsíc květen, a to do 
20.5.2015. V případě, že slečna Denisa Žigová, Strakonice neuhradí část splátky dluhu ve výši 500,- 
Kč za měsíc duben a splátku dluhu za měsíc květen a nájemné za měsíc květen do 20.5.2015, nebude 
jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
5) Žaneta Grundzová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0669/2015 (16/5) 
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 květen do 20.5.2015. V případě, že paní Žaneta Grundzová, Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 20.5.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
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6) Alžběta Lacková, Bažantnice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0670/2015 (16/5) 
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 květen do 20.5.2015. V případě, že paní Alžběta Lacková, Bažantnice, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc květen do 20.5.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
7) Vladimíra Božovská, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0671/2015 (16/5) 
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 květen a uhrazením splátky dluhu za měsíc květen, dle 
podmínek dohodnutých ve smlouvě o nájmu bytu, a to do 20.5.2015. V případě, že paní Vladimíra 
Božovská, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc květen do 20.5.2015, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
8) Zdeněk a Jolana Kunovi, Bažantnice, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0672/2015 (16/5) 
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 květen a uhrazením splátky dluhu 
za měsíc květen, dle podmínek dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.5.2015. V případě, že 
manželé Jolana a Zdeněk Kunovi, Bažantnice, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc 
květen do 20.5.2015, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
9) Patricie Bledá, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0673/2015 (16/5) 
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 květen a uhrazením splátky dluhu za měsíc duben a květen, dle 
podmínek dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.5.2015. V případě, že Patricie Bledá, 
Strakonice neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc duben a  květen do 20.5.2015, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
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10) Nikola Pačajová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0674/2015 (16/5) 
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 květen a uhrazením splátky dluhu za měsíc květen, dle 
podmínek dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.5.2015. V případě, že slečna Nikola Pačajová, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc květen a splátku dluhu za měsíc květen do 20.5.2015, nebude 
jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
11) Helena Irdzová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0675/2015 (16/5) 
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 části nájemného za měsíc duben ve výši 2.575,- Kč a uhrazením  nájemného za měsíc 
květen a uhrazením splátky dluhu za měsíc duben a květen, dle podmínek dohodnutých v nájemní 
smlouvě, a to do 20.5.2015. V případě, že slečna Helena Irdzová, Strakonice, neuhradí část nájemného 
za měsíc duben ve výši 2.575,- Kč a nájemné za měsíc květen a splátku dluhu za měsíc duben a květen 
do 20.5.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
12) Dagmar Říhová, Strakonice – Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0676/2015 (16/5) 
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 a květen do 31.5.2015. V případě, že paní Dagmar Říhová, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc duben a květen do 31.5.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
13) Lenka Svobodová, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 0677/2015 (16/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 02 o velikosti 2+kk a 
výměře 68,10 m2 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová, Strakonice, s paní Lenkou Svobodovou,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.5.2015 a uhrazením části splátky dluhu za 
měsíce březen a duben ve výši 2x1.000,- Kč a uhrazením splátky dluhu za měsíc květen dle podmínek 
dohodnutých v Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 09-253, a to do 31.5.2015. V případě, že paní 
Lenka Svobodová, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc květen, část splátky dluhu za měsíce březen 
a duben ve výši 2x1.000,- Kč a splátku dluhu za měsíc květen do 31.5.2015, nebude jí smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
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II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
14) Věnceslava Pohlotková, Strakonice – prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0678/2015 (16/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 009 o velikosti 1+1 a 
výměře 37,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Věnceslavou Pohlotkovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.5.2015. V případě, že paní Věnceslava 
Pohlotková, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc květen do 31.5.2015, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
15) Věra Hrehová, Strakonice – prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0679/2015 (16/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Věrou Hrehovou, 614, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben a květen do 20.5.2015. V případě, že paní Věra Hrehová, 
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc duben a  květen do 20.5.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
16) Jana Kunová, Bažantnice, Strakonice – prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0680/2015 (16/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o velikosti 1+0 a 
výměře 43,40 m2 v domě č.p. 518 Bažantnice, Strakonice, s paní Janou Kunovou, Bažantnice, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.5.2015. V případě, že paní Jana Kunová, 
Bažantnice, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc květen do 31.5.2015, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
17) Jana Michálková, Strakonice – žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0681/2015 (16/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 v domě č.p. 
58 U Sv. Markéty, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 62,20 m2 s paní Janou Michálkovou,  
Strakonice, a to ke dni 31.5.2015. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
 
18) Provedení zadavatelské činnosti na pojištění majetku a odpovědnosti města Strakonice  
Usnesení č. 0682/2015 (16/5) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
s uzavřením příkazní smlouvy s firmou RECTE.CZ s.r.o., IČ: 619 72 690,  se sídlem Ostrava – 
Moravská Ostrava, Matiční 730/3, za cenu 70.000 Kč včetně DPH, kdy předmětem této smlouvy bude 
kompletní provedení zadavatelské činnosti na pojištění majetku a  odpovědnosti města Strakonice na 
dobu neurčitou od 1.1.2016, podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příkazní smlouvy. 
 
19) Vyhodnocení nabídek poptávkového řízení v souvislosti s výběrem projektanta na akci: 
„Projekt Oprava jižní fasády čp. 1 – Strakonice, Velké náměstí“ 
Usnesení č. 0683/2015 (16/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením poptávkového řízení (dle výzvy z 24.3.2015) provedeného komisí pro otevírání 
obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele služby - vypracování projektové 
dokumentace: „Projekt Oprava jižní fasády čp. 1 – Strakonice, Velké náměstí“. Nejvýhodnější nabídka 
byla podána firmou Jiří Urbánek, Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice, IČ: 73552771, za 
celkovou cenu díla 47.190,- Kč včetně DPH, termín komplexního splnění včetně vyřízení 
pravomocného stavebního povolení (s výjimkou autorského dozoru): 25.11.2015. 
Pořadí  firem            cena bez DPH      cena včetně DPH 

1. Jiří Urbánek, Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 
01 Strakonice,  
IČ: 73552771 

 
39.000,00 Kč 

 
47.190,00 Kč 

2. Ing. Jiří Neumitka, projektová a inženýrská 
kancelář, Písecká 893, 386 01 Strakonice,  
IČ: 10312625 109.000,00 Kč 131.890,00 Kč 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem Jiřím Urbánkem, Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 
Strakonice, IČ: 73552771 na dodavatele služby - vypracování projektové dokumentace: „Projekt 
Oprava jižní fasády čp. 1 – Strakonice, Velké náměstí“ za cenu 39.000,- Kč bez DPH, tj. za celkovou 
cenu včetně DPH 47.190,- Kč.  
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy. 
 
20) Otevřené podlimitní řízení dle zákona 137/2006 Sb. veřejné zakázky na zhotovitele stavby: 
I/22 Strakonice  
Usnesení č. 0684/2015 (16/5) 
Rada města po projednání 

I. Jmenuje 
člena komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek za město Strakonice: 
1. člen pan Milan Jungvirt 
náhradníka člena komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek za město Strakonice: 
1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička 
 
21) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemky p.č. KN 46/1, 46/2, 46/7 v k.ú. 
Strakonice, dotčené realizací akce: „16010-026553 Strakonice, BD Mlýnská 44 b.j. ÚPS“. 
Žadatel: O2 Czech Republic a.s.,  Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 
V zastoupení: ŠINDY a.s., 5. května 16,  252 41 Dolní Břežany   
Usnesení č. 0685/2015 (16/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení podzemního vedení veřejné 
komunikační sítě do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 46/1, p.č. KN 46/2 a p.č. KN 46/7, 
vše v k.ú. Strakonice. 
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Smlouva bude uzavřena v souvislosti s  realizovanou stavbou: „16010-026553 Strakonice, BD 
Mlýnská 44 b.j. ÚPS“, cena za zřízení služebnosti je 30.000,- Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
 
22) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZP-014330032055/001 na pozemek 
p.č. KN 46/2 v k.ú. Strakonice, dotčený realizací akce: „Prodloužení a přípojka NTL Mlýnská, 
Strakonice“. 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: Hrdlička spol. s r.o., Lobezská 1526/20, 326 00 Plzeň 
Usnesení č. 0686/2015 (16/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZP-014330032055/001 pro uložené energetické 
zařízení v pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 46/2 v k.ú. Strakonice v souvislosti s  
realizovanou stavbou: „Prodloužení a přípojka NTL Mlýnská, Strakonice“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
 
23) Žádost o uzavření smlouvy č.: PI-1030025546/002/ESS o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v souvislosti se stavbou: „Strakonice – parc.č. 320/123 - kNN “ 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Písecká 283, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0687/2015 (16/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č.: PI-1030025546/002/ESS o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro 
uložení energetického zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 320/1 v k.ú. Přední 
Ptákovice  v souvislosti se  stavbou: „Strakonice – parc.č. 320/123 - kNN“ dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
 
24) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040006230/001 
v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Nový Dražejov – kabely NN“.  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o., Katovická 175,  386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0688/2015 (16/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se smluvní strany 
zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni  pro uložení energetického zařízení do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. KN 1293/1, p.č. KN 1335, p.č. KN 1270/2,  p.č. KN 1270/1, p.č. KN 
1336/3, p.č. KN 1336/5, p.č. KN 1336/6, p.č. KN 1269/27, p.č. KN 1269/25, p.č. KN 1269/1, p.č. KN 
1336/2, p.č. KN 1272/10, p.č. KN 1245/31, p.č. KN 1245/21, p.č. KN 1272/18, p.č. KN 1243,  p.č. KN 
1269/59, p.č. KN 1237/6,  p.č. KN 1239/3, p.č. KN 1334/1,  
p.č. KN 1245/27, p.č. KN 1236/4,  p.č. KN 1269/58, p.č. KN 1269/60, p.č. KN 1269/3 a p.č. KN 
1278/1 vše v k.ú. Dražejov u Strakonic, p.č. KN 599,  p.č. KN 604/1, p.č. KN 129/4 a p.č. KN 188 vše 
v k.ú. Střela, v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Nový Dražejov – kabely NN“, 
za částku 300.000,- Kč +DPH, za následujících podmínek: 

1. Přechody asfaltové komunikace budou provedeny tak, že rýha v asfaltové komunikaci bude 
zaříznuta řezačem spár. Oprava asfalt. krytu bude provedena opět z asfaltové směsi v šířce, ve 
které byl prováděn výkop a z obou stran bude oprava zvětšena o min. 50% šířky výkopu. 
Spáry mezi stávajícím krytem a novým asfaltovým krytem budou zality asfaltovou emulzí. 

2. Veškeré chodníky z betonové zámkové dlažby budou při příčném překopu opraveny tak, že 
bude předlážděna dlažba, která byla odstraněna pro samotný výkop a z obou stran bude oprava 
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zvětšena  o min. 50% šířky výkopu. Poškozené dlaždice budou vyměněny za nové. 
3. Veškeré chodníky z betonové zámkové dlažby dotčené podélným výkopem budou opraveny 

tak, že bude v celé délce dotčení předlážděna dlažba v celé šíři chodníku, silniční (popř. 
chodníkové) obruby budou v celé délce dotčení  vyrovnány. 

4. Veškeré chodníky z betonových dlaždic 300 x 300 mm budou při příčném překopu opraveny 
tak, že bude předlážděna dlažba, která byla odstraněna pro samotný výkop a z obou stran bude 
oprava zvětšena o šířku dlaždice přilehlé k dlaždicím, které jsou v trase výkopu. Poškozené 
dlaždice  budou  vyměněny za nové. 

5. Veškeré chodníky z betonových dlaždic 300 x 300 mm dotčené podélným výkopem budou 
opraveny tak, že bude v celé délce dotčení předlážděna dlažba v celé šíři chodníku, 
chodníkové obruby budou v celé délce dotčení vyrovnány. Poškozené dlaždice a chodníkové 
obruby budou vyměněny za nové. 

6. V trase výkopu vedeným zeleným pásem je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o 
zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná plocha bude po 
skončení prací oseta travinou. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
25) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice, zahrádky u Blaťáku - kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o, Katov ická 175, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0689/2015 (16/5) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení RM č. 4152/2014 ze dne 16.7.2014, bod I., II. 
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se smluvní strany 
zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni  pro uložení energetického zařízení do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. KN 40, p.č. KN 33/2 a p.č. KN 475/3 vše v k.ú. Nové Strakonice 
v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice, zahrádky u Blaťáku - kNN“, dle 
sazebníku, za následujících podmínek: 

1. Přechod komunikace s povrchem z recyklovaného asfaltu  bude proveden protlakem. 
2. Při ukládání kabelu v blízkosti komunikace s povrchem z recyklovaného asfaltu bude při 

případném dotčení povrchu komunikace oprava provedena asfaltovou směsí v celé délce 
dotčení v celé šíři komunikace. 

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

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
26) Žádost o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice, Barvínkov – stavební 
úpravy NN, kabelizace“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Elektroinvest Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0690/2015 (16/5) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou „Strakonice, Barvínkov – stavební úpravy NN, kabelizace“ uzavřené mezi městem Strakonice 
a společností E.ON Distribuce a.s., jehož předmětem by byly změny v podmínkách uložení kabelu 
NN.  
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27) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví města 
Strakonice p.č. dle KN 118/3 v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou a realizací 
stavby „Novostavba garáží na pozemku parc. č. 118/3 k.ú. Strakonice“.  
Žadatel: Dana Vojtová, Alena Vojtová, Jiří Vojta, a Bohumil Ninger, všichni bytem 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0691/2015 (16/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o uložení inženýrských sítí pro uložení přípojky NN do pozemku  v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 118/3  v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou a realizací 
stavby: „Novostavba garáží na pozemku parc. č. 118/3 k.ú. Strakonice“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
1) Zřízení „Noclehárny“ v I. NP domu č.p. 613 ul. Budovatelská 
Usnesení č. 0692/2015 (16/5a) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 572/2015, 570/2015, 571/2015 a části usnesení č.573/2015, bod II. ze dne 15.4.2015. 
 
2) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 012, v domě č.p. 206 ul. Stavbařů, Strakonice 
Usnesení č. 0693/2015 (16/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č.  006 v domě č.p. 49, Velké 
náměstí o velikosti 2+1 a výměře 78,40 m2 s  manž. Brigitou a Karlem Irdzovými, Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 012 v domě č.p. 206 ul. Stavbařů, Strakonice o 
velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2, s manželi Karlem a Brigitou Irdzovými, 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).  
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 předmětného dodatku a smlouvy. 
 
3) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 006 v domě č.p. 49, Velké náměstí, Strakonice 
Usnesení č. 0694/2015 (16/5a) 
Rada města po projednání 
I. 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. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 006 v domě č.p. 49 Velké náměstí, Strakonice o 
velikosti 2+1 a výměře 78,40 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. 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).  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 4.065,-Kč. V nájemní smlouvě bude 
sjednána inflační doložka.  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku a smlouvy. 
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4) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 012, v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice  
Usnesení č. 0695/2015 (16/5a) 
Rada města po projednání 
I. 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 s paní Zdenkou Murgáčovou, Strakonice, za podmínky, 
že paní Murgáčová před podpisem smlouvy uhradí dluh ve výši 5.000,- Kč (dopr. a siln. hospod.). 
Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíce 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).   
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 1.829,-Kč. V nájemní smlouvě bude 
sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Žádost pana Pavla Gerčáka Strakonice 386 01  o vyjádření k žádosti o povolení záboru 
veřejného prostranství v Rennerových sadech z důvodu pořádání Rómského festivalu.  
Usnesení č. 0696/2015 (16/5a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s povolením záboru veřejného prostranství v Rennerových sadech panu Pavlu Gerčákovi na zelené 
ploše 200 m² a na části dětského pískového hřiště pro umístění tří stánků pro občerstvení, z důvodu 
pořádání Rómského festivalu dne 23.5.2015.  
II. Doporu čuje 
jednat o povolení záboru veřejného prostranství v lokalitě Pod Hvězdou. 
 
6) Žádost RNDr. Ladislava Havla, Ciao…, cestovní kancelář, s.r.o., se sídlem Zámek 1, 
Strakonice 
Usnesení č. 0697/2015 (16/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s umístěním sídla zapsaného spolku Prácheňsko a Pošumaví, z.s., na adrese objektu  Zámek č.p. 1, 386 
01 Strakonice, na pozemku st.p. č. 1/1 v k.ú. Nové Strakonice, ve stávajícím místě Infocentra na 
uvedené adrese.  
 
7) SENSINI DEVELOPMENT s.r.o., U lužického semináře 114/46, 118 00 Praha 1 – Malá 
Strana, IČ: 02897563, zastoupená jednatelem společnosti panem Ladislavem Petrů – žádost o 
prodej pozemku 
Usnesení č. 0698/2015 (16/5a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s prodejem pozemku p.č. 320/332 v k.ú. Přední Ptákovice společnosti SENSINI DEVELOPMENT 
s.r.o., U lužického semináře 114/46, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, IČ: 02897563, zastoupené 
jednatelem společnosti panem Ladislavem Petrů, vzhledem k tomu, že předmětné pozemky jsou 
určeny pro vyřešení bytové situace fyzických osob.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. 320/332 v k.ú. Přední Ptákovice.  
 
8) Manželé Miroslav a Alenka Beránkovi, Strakonice – žádost o směnu části pozemku p.č. 
532/80 za část pozemku p.č. 530/5, vše v k.ú. Strakonice – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 0699/2015 (16/5a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
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souhlasit s vyhlášením záměru na budoucí směnu části pozemku č. 530/5 o výměře cca 1.054 m2 
(vlastnictví  města  Strakonice) za část pozemku p.č. 532/80 o výměře cca 1.300 m2, vše v k.ú. 
Strakonice.  
 
9) Poptávkové řízení na odběr dřevní hmoty z lesů města Strakonice v období květen - červenec 
2015 
Usnesení č. 0700/2015 (16/5a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat Poptávkové řízení na odběr dřevní hmoty z lesů města Strakonice v období květen až červenec 
2015 za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto zájemcům: 

1. WOTAN FOREST a.s., Ing. Milan Frnoch, Rudolfovská 202/88, 370 01 České 
Budějovice 

2. Městské lesy Volary, s.r.o.,  Ing. Miroslav Řežábek, Nová kolonie 608, 384 51 Volary 
3. Radek Kuberna, Pracejovice 47, 386 01 Strakonice 
4. CHANA – DW s.r.o., Lukáš Dlauhoweský, Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec 
      korespondenční adresa: Víska 34, 387 19 Čestice 
5. Eva Jirsová, J. Malého 2274, 397 01 Písek 
6. Pila Martinice s.r.o., Simínský mlýn 26, 252 72 Martinice – Březnice 
7. Les a Pila Kadlec, s.r.o., Luční 384, 387 11 Katovice 
8. UNILES, a.s. Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk 
9. Ing. Luděk Saxl, Strunkovice nad Volyňkou 49, 387 11 Volyně 
10. Terrifisa s.r.o., Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 
11. 1.písecká lesní a obchodní, 397 01 Brloh 12 

II. Souhlasí 
s uveřejněním Poptávkového řízení na odběr dřevní hmoty z lesů města Strakonice na www stránkách 
města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky 
na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice.  
III. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení Poptávkového řízení na odběr dřevní hmoty 
z lesů města Strakonice ve složení:  

1. předseda Milan Jungvirt 
2. člen Ing. Anna Sekyrová 
3. člen Ing. Jana Narovcová 
4. člen Ing. Roman Nejdl 
5. člen Eliška Kučerová 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník Ing. Ondřej Feit 
3. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
4. náhradník Ing. Jaroslav Brůžek 
5. náhradník Dana Jačková 

IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s Poptávkovým řízením 
k podání nabídky.  
 
10) Zadávací řízení na právní služby – právní analýzu 
Usnesení č. 0701/2015 (16/5a) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje   
text výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na právní služby – 
vypracování právní analýzy uvedený v příloze (včetně předpokládané hodnoty veřejné zakázky ve výši 
400.000,-Kč bez DPH).  
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Různé 
Rada města byla seznámena a současně vzala na vědomí vyjádření členů Osadního výboru Nového 
Dražejova a Virtu, týkající se prodeje budovy Myslivny v Novém Dražejově. 
 
 
 
 
 
 
 
 
p. Milan Jungvirt        pí Helena Brejchová 
  místostarosta            místostarostka 


