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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  20. jednání Rady města Strakonice 
konaného 27. května 2015 v malé zasedací místnosti 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:     7 členů RM 

Mgr. Hrdlička – starosta  
p. Jungvirt – místostarosta 
pí Brejchová - místostarostka  
RM: Ing. Moučka, p. Štrébl, Ing. Oberfalcer, pí Vlasáková 
Mgr. Kotrchová - vedoucí odboru vnitřních věcí  
p. Stroner – tajemník 

 
Program:  
                     
1. Návrh na pořízení Územní studie Dražejov D17 v k.ú. Dražejov u Strakonic 

           Usnesení č. 0723/2015  
2. Žádost o povolení použít znak města Strakonice na tabule požárních zbrojnic jednotek SDHO  
Strakonice, Dražejov, Modlešovice a Přední Ptákovice 

           Usnesení č. 0724/2015  
3. Projednání smluv s členy jednotek SDHO Strakonice, Dražejov, Modlešovice a Přední Ptákovice 

           Usnesení č. 0725/2015  
4. Zápis z 5. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání 

           Usnesení č. 0726/2015  
5. MP - Přepojení pracoviště MKMS umístěného na OO PČR a přepojení dvou kamerových bodů do  
optické sítě, včetně digitalizace 
            Usnesení č. 0727/2015  
6. Zápis z komise pro sociální věci a zdravotnictví 

           Usnesení č. 0728/2015  
7. Sňatečný obřad – povolení výjimky 

           Usnesení č. 0729/2015  
8. Uzavření  dodatku č. 7 k Rámcové smlouvě číslo VS/15435  mezi městem Strakonice, IČO 
00251810 a firmou  o2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČO  
60193336, jehož předmětem plnění je změna ceny u hlasového a datových tarifů pro mobilní telefony 
s platností od 15.6.2015  
   Usnesení č. 0730/2015  
9. Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Zlepšení podmínek v psím útulku ve Strakonicích“  

           Usnesení č. 0731/2015  
10. Vydání závazného stanoviska – doplatek na bydlení 
                    Usnesení č. 0732/2015  
11. HC Strakonice, o.s. – bezplatný pronájem parkoviště v době konání Václavské pouti 2015 

           Usnesení č. 0733/2015  
12. Jmenování  nového člena komise pro rozvoj osad  

           Usnesení č. 0734/2015  
13. Poskytování dotací na úhradu nájemného, k poskytnutí dotace JHK a schválení RO č. 38 

           Usnesení č. 0735/2015  
14. Rozpočtová  opatření  č.  39 - 48 
                                Usnesení č. 0736/2015  
15. Dodatek Střednědobého rozpočtovému výhledu města Strakonice pro období r.  2016 - 2021 
   Usnesení č. 0737/2015  
16. Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Boží muka na Radomyšlské ulici, p.č. 634/4, k.ú.       
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Strakonice“  
   Usnesení č. 0738/2015 
17. MěÚSS - souhlas s přijetím daru 

           Usnesení č. 0739/2015  
18. Dohoda o spolupráci na Programu rozvoje dobrovolnictví – zajištění pojištění dobrovolníků 

           Usnesení č. 0740/2015  
19. Smlouva o poskytnutí dotace – úprava znění bodu III 

           Usnesení č. 0741/2015  
20. Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele: „Optická metropolitní síť  
     Strakonice II.etapa“ 

           Usnesení č. 0742/2015  
21. STARZ - I. etapa - I.část rekonstrukce plaveckého stadionu ve Strakonicích - výměna pískových 
filtr ů a s tím spojené přípravné práce 
                    Usnesení č. 0743/2015 
22. Zápis z jednání Komise  pro bezpečnost č. 2/2015 ze dne 25.2.2015 
     Zápis z jednání Komise  pro bezpečnost č. 3/2015 ze dne 25.3.2015 
     Zápis z jednání Komise  pro bezpečnost č. 4/2015 ze dne 20.5.2015 
                                  Usnesení č. 0744/2015 
23. Majetkové záležitosti 

            Usnesení č. 0745/2015 – č. 0775/2015 
24. Rezignace pí Milady Vlasákové na funkci předsedkyně kontrolního výboru 
                    Usnesení č. 0776/2015 
25. Bod Různé                     
 
 
 
 
20. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta Milan Jungvirt v 15:05 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. Návrh na pořízení Územní studie Dražejov D17 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
Usnesení č. 0723/2015 (20/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pořízením Územní studie Dražejov D17 v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
II.  Ukládá 
odboru rozvoje zajistit projednání Územní studie Dražejov D17 
 
2. Žádost o povolení použít znak města Strakonice na tabule požárních zbrojnic jednotek SDHO  
Strakonice, Dražejov, Modlešovice a Přední Ptákovice 
Usnesení č. 0724/2015 (20/2) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
S použitím znaku města Strakonice na tabule označení požárních zbrojnic jednotek sboru 
dobrovolných hasičů - Strakonice, Dražejov, Modlešovice a Přední Ptákovice. 
II. Pověřuje  
Ing. Petra Kureka – objednáním tabule označení požárních zbrojnic JSDHO Strakonice, Dražejov, 
Modlešovice a Přední Ptákovice. 
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3. Projednání smluv s členy jednotek SDHO Strakonice, Dražejov, Modlešovice a Přední 
Ptákovice 
Usnesení č. 0725/2015 (20/3) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
- s přijetím nových členů jednotek SDHO -  Mlíka Jiří, Mužík Milan, Novák Michal, 

Kouba Jan, 
- s uzavřením smluv s členy JSDHO uvedenými v bodě č. 2 důvodové zprávy. 

II. Pověřuje  
starostu města podpisem smluv s členy jednotek SDHO uvedenými v bodě č. 1 a č. 2 důvodové 
zprávy. 
 
4. Zápis z 5. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání 
Usnesení č. 0726/2015 (20/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 5. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 5. 5. 2015. 
 
5. MP - Přepojení pracoviště MKMS umístěného na OO PČR a přepojení dvou kamerových 
bodů do optické sítě, včetně digitalizace 
Usnesení č. 0727/2015 (20/5) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o dílo s firmou Telmo a. s., Štěrboholská 560/73, 102 00 
Praha 10, IČO: 47307781, DIČ: CZ47307781 k realizaci akce „ Přepojení pracoviště  MKMS   
umístěného na Obvodním oddělení Policii ČR a přepojení dvou kamerových bodů, č. 13 a č.  
14, do optické sítě, včetně digitalizace“ za celkovou cenu díla 461 548,- Kč včetně DPH. 
Smlouva bude uzavřena až po zajištění finančního krytí, tj. po schválení příslušného 
rozpočtového opatření zastupitelstvem města.      
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 
6. Zápis ze komise pro sociální věci a zdravotnictví 
Usnesení č. 0728/2015 (20/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví ze dne 22.4.2015. 
II.  Ruší  
usnesení č. 422/2015, bod IV., písmeno e) ze dne 18.3.2015.  
III. Nesouhlasí 
se spoluúčastí na úhradě nákladů za poskytované sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním 
postižením Osek občanovi Strakonic. 
IV. Podporuje 
registraci „Léčby bolesti“ u VZP. 
V. Ukládá 
komisi pro sociální věci a zdravotnictví vytvořit dopis VZP týkající se „Léčby bolesti“ a pověřuje 
starostu podpisem tohoto dopisu.    
VI. Souhlasí 
s přidělením bytové jednotky č. 021 v Domě s pečovatelskou službou, Jezerní 1281, Strakonice o 
velikosti 1+0 a výměře 38,99 m2 paní Anně Duhajské, 690 03 Břeclav 3, přičemž smlouva o nájmu 
bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o další rok, při 
plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno 
dle usnesení RM č. 658/2011 ze dne 22.6.2011, tj. ve výši 50,-Kč/m2, kdy pro výpočet nájemného je 
stanovena započitatelná plocha o výměře 36,47 m2, přičemž od částky bude odečtena částka ve výši 
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91,18 Kč (smluvní sleva – nebyla zajištěna instalace vařiče ani sporáku) a přičtena částka 64,- Kč 
(zařizovací předměty), tudíž měsíční nájemné pro bytovou jednotku č. 021 v č.p. 1281 ul. Jezerní, 
Strakonice I, činí 1.796,- Kč. 
VII.Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
VIII. Ukládá 
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválená usnesení.  
 
7. Sňatečný obřad – povolení výjimky 
Usnesení č. 0729/2015 (20/7) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
vyhovět žádosti snoubenců p. Ondřeje Kupce a sl. Terezy Čechové, tzn. uskutečnit    příslušný 
sňatečný obřad v sudou sobotu dne 13.06.2015 na statku v Jedraži. 
Za provedení sňatečného obřadu na uvedeném místě žadatelé uhradí správní poplatek ve výši 1.000,- 
Kč a provozní poplatek ve výši 3.000,- Kč. 
II. Rozhodla 
vyhovět žádosti snoubenců p. Víta Holeksy a sl. Andrey Švihovcové, tzn. uskutečnit  příslušný 
sňatečný obřad v pátek dne 14.08.2015 na statku v Jedraži.  
Za provedení sňatečného obřadu na uvedeném místě žadatelé uhradí provozní poplatek ve výši 3.000,- 
Kč. 
III. Rozhodla 
vyhovět žádosti snoubenců p. Jakuba Patočky a  sl. Michaely Hlavaté, tzn. uskutečnit příslušný 
sňatečný obřad v  lichou sobotu dne 18.07.2015 (v 16.00 hod.) na statku v Jedraži. 
Za provedení sňatečného obřadu na uvedeném místě žadatelé uhradí správní poplatek ve výši   1.000,- 
Kč a provozní poplatek ve výši 3.000,- Kč. 
 
8. Uzavření  dodatku č. 7 k Rámcové smlouvě číslo VS/15435  mezi městem Strakonice, IČO 
00251810 a firmou  o2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČO  
60193336, jehož předmětem plnění je změna ceny u hlasového a datových tarifů pro mobilní 
telefony s platností od 15.6.2015  
Usnesení č. 0730/2015 (20/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením  dodatku č. 7 k Rámcové smlouvě číslo VS/15435  mezi městem Strakonice, IČO 
00251810 a firmou  o2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČO  
60193336, jehož předmětem plnění je změna ceny u hlasového a datových tarifů pro mobilní telefony 
s platností od 15.6.2015  
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 7 k Rámcové smlouvě v předloženém znění. 
III. Ukládá 
tajemníkovi MěÚ  zkontrolovat dodržování pravidla 1 SIM = 1 zaměstnanec. Na organizaci nesmí být 
navedeno víc telefonních čísel než má zaměstnanců. 
 
9. Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Zlepšení podmínek v psím útulku ve Strakonicích“  
Usnesení č. 0731/2015 (20/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Grantového programu Jihočeského kraje Podpora 
činnosti útulků pro zvířata na projekt „Zlepšení podmínek v psím útulku ve Strakonicích“, mezi 
městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen příjemce dotace) a Jihočeským 
krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen poskytovatel dotace). Výše 
dotace činí 32 000,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
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10. Vydání závazného stanoviska – doplatek na bydlení 
Usnesení č. 0732/2015 (20/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
S vydáním kladného závazného stanoviska dle ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti Úřadu práce ČR, ze dne 06.05.2015, 
Krajské pobočky v Českých Budějovicích, kontaktního pracoviště Strakonice, týkající se žádosti o 
doplatek na bydlení u osob, uvedených v přiloženém seznamu žadatelů o doplatek na bydlení ze dne 
06.05.2015.  
Příloha: seznam žadatelů o doplatek na bydlení / uloženo na sekretariátu starosty /. 
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem výše uvedeného souhlasného stanoviska osobám, 
uvedeným v příloze tohoto usnesení. 
 
11. HC Strakonice, o.s. – bezplatný pronájem parkoviště v době konání Václavské pouti 2015 
Usnesení č. 0733/2015 (20/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezplatným pronájmem plochy před zimním stadionem, asfaltové cesty k plaveckého stadionu a 
parkoviště před plaveckým stadionem občanskému sdružení HC Strakonice, o.s., Na Křemelce 512, 
Strakonice a to ve dnech 26.9. a 27.9.2015 za účelem zajištění parkování v době konání Václavské 
pouti. 
 
12. Jmenování  nového člena komise pro rozvoj osad  
Usnesení č. 0734/2015 (20/13) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
p. Václava Marka členem komise pro rozvoj osad. 
 
13. Poskytování dotací na úhradu nájemného, k poskytnutí dotace JHK a schválení RO č. 38 
Usnesení č. 0735/2015 (20/14) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
všem vedoucím odborů MěÚ a ředitelům organizací založených nebo zřízených městem Strakonice 
neřešit úlevy na krátkodobých pronájmech, které podléhají režimu DPH, prominutím nájemného, ale 
pouze formou poskytnutí dotace od města Strakonice.  Dotace je poskytnuta na základě žádosti 
nájemce, která bude obsahovat všechny zákonem předepsané náležitosti. U příspěvkových organizací 
města je řešeno formou navýšení příspěvku na provoz.  
II. Souhlasí 
s poskytnutím  dotace Jihočeské hospodářské  komoře, oblastní komoře Strakonice   ve výši  1 936 Kč 
na úhradu nájemného v Domě kultury na akci „Burza pracovních příležitostí“, která se konala dne 12. 
května 2015. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Strakonice a JHK. 
IV. Pověřuje  
starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace. 
IV. Schvaluje 
RO  č. 38  ve výši   1 936,- Kč  
Poskytnutí dotace JHK, oblastní kanceláři Strakonice na úhradu nájemného. Rozpočtové opatření bude 
kryto použitím prostředků minulých let. 
 
14. Rozpočtová  opatření  č.  39 - 48 
Usnesení č. 0736/2015 (20/15) 
Rada města po projednání 
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I.  Schvaluje 
RO  č. 39  ve výši  25 000,- Kč 
Neinvestiční grant Jihočeského kraje pro ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad na zajištění projektu „Vybavení 
kabinetu“. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 19.5. 

předpoklad 
čerpání 

ZŠ Krále J. z Poděbrad – Vybavení kabinetu.   0,0 25,0 25,0  0,0 25,0 

    JčK - grant 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

výdaje                 1322 3412 5336 25,0 416  

příjmy   1322   4122 25,0 416  

RO  č. 40  ve výši  54 000,- Kč 
Investiční grant Jihočeského kraje pro Správu tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice na 
zajištění projektu „Rekonstrukce přístupové rampy pro postižené a rodiče s kočárky do krytého 
plaveckého stadionu“. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 19.5. 

předpoklad 
čerpání 

STARZ -  Rekonstrukce přístupové rampy       0,0 54,0 54,0  0,0 54,0 
    JčK - grant 0,0 54,0 54,0 0,0 54,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  
výdaje                 1083 3412 6356 54,0 442  

příjmy   1083   4222 54,0 442  
RO  č. 41  ve výši  1 347 000,- Kč 
Neinvestiční dotace Jihočeského kraje pro Šmidingerovu knihovnu Strakonice na Program podpory 
zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2015. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 19.5. 

předpoklad 
čerpání 

Šmiding.knihovna – Regionální funkce 2015    0,0 1 347,0 1 347,0 1 347,0 1 347,0 

    JčK - dotace 0,0 1 347,0 1 347,0 1 347,0 1 347,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

výdaje                 1090 3314 5336 1 347,0 744  

příjmy   1090   4122 1 347,0 744  

RO  č. 42  ve výši  32 000,- Kč 
Neinvestiční grant Jihočeského kraje na realizaci projektu „Zlepšení podmínek v psím útulku ve 
Strakonicích“. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 19.5. 

předpoklad 
čerpání 

Psí útulek – Zlepšení podmínek   0,0 32,0 32,0  0,0 32,0 

    JčK - grant 0,0 32,0 32,0 0,0 32,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka částka ÚZ  

výdaje                 403 1014 5171 32,0 424  
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příjmy   403   4121 32,0 424  

RO  č. 43  ve výši  5 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu městské policie na úhradu části nákladů spojených s pořádáním dopravní soutěže 
pro mateřské školy ve Strakonicích. Rozpočtové opatření bude kryto přijatým darem od firmy KT 
ROS Prachatice s.r.o. 
 (v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 19.5. 

předpoklad 
čerpání 

MP – dopravní soutěž   5,0 5,0 10,0  0,0 10,0 

    KT ROS - dar 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka částka ÚZ  

výdaje                 403 1014 5171 32,0 424  

příjmy   403   4121 32,0 424  

RO  č. 44  ve výši  172 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí na zajištění údržby zeleně ve městě a 
zpracování projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci z OPŽP na rekonstrukci 
zeleně v areálu plaveckého a fotbalového stadionu. Rozpočtové opatření bude kryto použitím 
prostředků minulých let. 
 (v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 19.5. 

předpoklad 
čerpání 

ŽP  – údržba zeleně   500,0 172,0 672,0  494,9 672,0 

    Minulá léta  172,0    

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka částka ÚZ  

výdaje                 400 3745 51xx 172,0   

financování       8115 172,0   

RO  č. 45  ve výši  6 000,- Kč 
Poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Strakonice ve výši 6 000,- Kč na 
dopravu vítězných hlídek Krajského kola mladých zdravotníků ČČK na republikové kolo do České 
Třebové. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
II. Doporu čuje ZM  
schválit 
RO  č. 46  ve výši  461 600,- Kč 
Navýšení rozpočtu městské policie na realizaci akce „Přepojení pracoviště MKMS (městský kamerový 
monitorovací systém) umístěného na Obvodním oddělení Policie ČR a přepojení kamerových bodů č. 
13 a 14 do optické sítě, včetně digitalizace“. Ke změně dochází vzhledem k reorganizaci Policie ČR,, 
kdy k 1. 9. 2015 bude sídlo Obvodního oddělení ve Strakonicích přemístěno ze stávající budovy 
finančního úřadu v ulici Na Ohradě do budovy ÚO Policie ČR v ulici Plánkova. (viz. materiál MP 
20/15 k projednání v RM dne 27.5.2015). 
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
RO  č. 47  ve výši  150 000,- Kč 
Poskytnutí dotace Občanskému sdružení PREVENT ve výši 150 000,- Kč na financování osobních a 
provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby. Rozpočtové opatření bude kryto 
použitím prostředků minulých let. 
RO  č. 48  ve výši  70 000,- Kč 
Poskytnutí dotace Jihočeské hospodářské komoře ve výši 70 000,- Kč na podporu podnikatelského 
prostředí na Strakonicku, např. zajištění seminářů, burzu škol, exkurze škola x firma, Fórum 
podnikatelů, workshopy, apod. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
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15. Dodatek Střednědobého rozpočtovému výhledu města Strakonice pro období r.  2016 - 2021 
Usnesení č. 0737/2015 (20/16) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje   
Dodatek Střednědobého rozpočtového výhledu města Strakonice pro období r. 2016 – 2021. 
 
16. Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Boží muka na Radomyšlské ulici, p.č. 634/4, k.ú.  
Strakonice“  
Usnesení č. 0738/2015 (20/17) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Grantového programu Jihočeského kraje Objekty 
kulturního dědictví, opatření č. II – Drobná sakrální architektura na projekt „Boží muka na 
Radomyšlské ulici, p.č. 634/4, k.ú. Strakonice“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 
Strakonice (dále jen příjemce dotace) a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice (dále jen poskytovatel dotace). Výše dotace činí 36 000,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
17. MěÚSS - souhlas s přijetím daru 
Usnesení č. 0739/2015 (20/18) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
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 SR při ZŠ Dukelská Strakonice, Dukelská 166, 
386 01 Strakonice, zastoupené předsedkyní p. Kateřinou Sedleckou. Předmětem daru je  finanční 
hotovost 5 400,- Kč na nákup květinových truhlíků  a 2 ks mobilních plechových stolů. 
II. Ukládá 
MěUSS Strakonice uzavřít darovací smlouvu a zavést dar do účetnictví organizace.  
 
18. Dohoda o spolupráci na Programu rozvoje dobrovolnictví – zajištění pojištění dobrovolníků 
Usnesení č. 0740/2015 (20/19) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Dohody o spolupráci na Programu rozvoje dobrovolnictví s HESTIA, z.s.,IČO:67779751, 
Na Poříčí 1041/12, 110 00, Praha 1. Dohoda umožní pojištění dobrovolníků v projektu  Bezpečně pro 
Strakonice 2015 a cena pojištění nepřesáhne v roce 2015 částku 29 164 Kč a bude plně hrazena 
z dotace Ministerstva vnitra ČR. 
II. Pověřuje  
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem dohody. 
 
19. Smlouva o poskytnutí dotace – úprava znění bodu III 
Usnesení č. 0741/2015 (20/20) 
Rada města po projednání 
I. Doplňuje  
usnesení RM č. 0532/2015 ze dne 1. dubna 2015 
Vzorové znění smlouvy o poskytnutí dotace se mění v bodě III, jednak název bodu a znění odst. 1), 
nové znění je: 
III. 
 Vypořádání a vyúčtování poskytnuté dotace 
 1) Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději do 15. 1. 
………. / jiný konkrétní termín či lhůta dle Programu pro poskytnutí dotace ∗). 
Vyúčtování musí obsahovat: 

- základní identifikační údaje o příjemci 
- účel, na který byla dotace poskytnuta 
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- výši dotace v daném kalendářním roce  
- soupis všech skutečně vynaložených výdajů z dotace příjemce za kalendářní rok 
- fotokopie účetních dokladů, týkajících se čerpání dotace, které musí být doloženy 

fotokopiemi dokladů o zaplacení (bankovními výpisy nebo výdajovými pokladními 
doklady). Na dokladu je nutno uvést „hrazeno z dotace města Strakonice“. 

- čestné prohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály dokladů a 
nejsou použité u jiného poskytovatele dotace 

- vyúčtování musí být podepsáno osobou odpovědnou za vyúčtování dotace. 
 
20. Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele: „Optická metropolitní 
síť Strakonice II.etapa“ 
Usnesení č. 0742/2015 (20/21) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele: „Optická metropolitní síť Strakonice“. Nejvýhodnější nabídka byla 
podána společností VYDIS a.s., 5. května 16, 252 41 Dolní Břežany, IČ 24660345 za cenu 
214.260,84 Kč bez DPH, tj za celkovou cenu díla 259.255,61 Kč včetně DPH. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem „VYDIS a.s., 5. května 16, 252 41 Dolní Břežany, IČ 24660345“ 
na dodávku díla „Optická metropolitní síť Strakonice“ za cenu 214.260,84 Kč bez DPH, tj. za 
celkovou cenu včetně DPH 259.255,61 Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy. 
 
21. STARZ - I. etapa - I.část rekonstrukce plaveckého stadionu ve Strakonicích - výměna 
pískových filtrů a s tím spojené přípravné práce 
Usnesení č. 0743/2015 (20/22) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
Souhlasit s uvolněním finančních prostředků v přepokládané částce 3.628.097,--Kč s DPH na realizaci 
výměny pískových filtrů v technologii úpravy bazénové vody letního areálu a s tím související 
příprava technologie úpravy bazénové vody k přístavbě relaxační části plaveckého stadionu. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru připravit výběrové řízení na realizaci I. etapy - I. části rekonstrukce plaveckého 
stadionu - výměnu pískových filtrů a s tím spojené přípravné práce. 
 
22. Zápis z jednání Komise  pro bezpečnost č. 2/2015 ze dne 25.2.2015 
     Zápis z jednání Komise  pro bezpečnost č. 3/2015 ze dne 25.3.2015 
     Zápis z jednání Komise  pro bezpečnost č. 4/2015 ze dne 20.5.2015 
Usnesení č. 0744/2015  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis z jednání Komise  pro bezpečnost č. 2/2015 ze dne 25.2.2015 
Zápis z jednání Komise  pro bezpečnost č. 3/2015 ze dne 25.3.2015 
Zápis z jednání Komise  pro bezpečnost č. 4/2015 ze dne 20.5.2015 
II. Souhlasí 
s umístěním záchranných kruhů na oba břehy řeky Otavy u obou jezů. 
III. Ukládá 
majetkovému odboru tuto záležitost realizovat prostřednictvím TS Strakonice s.r.o. 
 
23. Majetkové záležitosti 
 
1) Společenství vlastníků pro dům čp. 476, 477 a 478, Ing. František Stluka, 386 02 Strakonice, 
IČ: 26080877 
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- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 633/4 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 0745/2015 (20/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce, mezi městem Strakonice a Společenstvím vlastníků pro dům čp. 
476, 477 a 478, zastoupeným Ing. Františkem Stlukou, 386 02 Strakonice, IČ: 26080877, na užívání 
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, 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.  
Výsadba živého plotu na pozemku p.č. 633/4 v k.ú. Nové Strakonice, podél komunikace – ul. Stavbařů 
proběhne v součinnosti s odborem Životního prostředí MěÚ Strakonice, Ing. Feitem – ochrana 
přírody.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
2) Šmidingerova knihovna, Mgr. Andrea Karlovcová, se sídlem Zámek 1, 386 11 Strakonice, IČ: 
70884552 
- žádost o výpůjčku nebytové jednotky v čp. 988 na p.č. st. 2013, vše v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice 
Usnesení č. 0746/2015 (20/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-447, mezi městem Strakonice a 
Šmidingerovou knihovnou, zastoupenou Mgr. Andreou Karlovcovou, se sídlem Zámek 1, 386 11 
Strakonice, IČ: 70884552, na užívání 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, smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Příspěvková organizace Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353, IČ 60650419 – 
dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku města Strakonice č. 2012-440 
Usnesení č. 0747/2015 (20/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-440, mezi městem Strakonice a 
příspěvkovou organizací Mateřská škola U Parku, Plánkova 353, 386 01 Strakonice, IČ 60650419, kde 
se předmět výpůjčky rozšíří o tento nemovitý majetek města Strakonice: 
 
část budovy „bývalé ZŠ Lidická čp. 194“: 
- část budovy Lidická čp. 194 na pozemku p.č. st. 227 – chodba a šatna, učebna, ložnice, herna, 
přípravna a výdejna jídel, WC a umývárna dětí, WC personálu, šatna, předsíň WC, WC kabiny a 
úklidová komora 
- část pozemku p.č. st. 227, včetně příslušenství (oplocení, herní prvky, lavičky, …) 
- pozemek p.č. 31/1 – výměra 104 m2, včetně příslušenství (oplocení, herní prvky, lavičky,…) 
- pozemek p.č. 31/2 – výměra 301 m2, včetně příslušenství  (oplocení,  herní prvky,  lavičky,.) 
- část pozemku p.č. st. 228 – cca 84 m2, včetně příslušenství (oplocení, herní prvky, lavičky,..) 
- zpevněné plochy v areálu objektu čp. 194, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce č. 2012-440.  
 
4) Oprávnění k podpisu Smluv na dodávku elektrické energie ze sítě NN  
Usnesení č. 0748/2015 (20/8) 
Rada města po projednání 
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I. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním Smluv na dodávku elektrické energie ze sítě NN 
s dodavatelem elektrické energie v distribučním pásmu E.ON. ČR . 
 
5) Barbora Dufková, 1136, 386 01 Strakonice 
- žádost o ukončení smluv o výpůjčce č. 2013-349, č. 2013-350 dohodou k 31.05.2015 
Usnesení č. 0749/2015 (20/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením Smlouvy o výpůjčce č. 2013-349, uzavřené mezi městem Strakonice a paní Barborou 
Dufkovou, 386 01 Strakonice, a to dohodou, k 31.05.2015. 
II. Pověřuje 
starostu města  podpisem  předmětné dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce č. 2013-349. 
III. Souhlasí 
s ukončením Smlouvy o výpůjčce č. 2013-350, uzavřené mezi městem Strakonice a paní Barborou 
Dufkovou, 386 01 Strakonice, a to dohodou, k 31.05.2015.  
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce č. 2013-350. 
 
6) Karel a Brigita Irdzovi, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0750/2015 (20/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012 o velikosti 1+1 a 
výměře 56,20 m2 v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, 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. 
 
7) Július a Marek Sivákovi, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0751/2015 (20/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A13 o velikosti 2+1 a 
výměře 62,90 m2 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice, s panem Júliem Sivákem a panem 
Markem Sivákem, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 
měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 20.5.2015 a uhrazením splátky 
dluhu za měsíc květen do 20.5.2015, dle podmínek dohodnutých ve smlouvě o nájmu bytu. V případě, 
že pan Július Sivák a pan Marek Sivák, 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. 
 
8) Zdenka Murgáčová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0752/2015 (20/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Zdenkou Murgáčovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 20.5.2015 a uhrazením části dluhu ve výši 2.500,- Kč do 
31.5.2015. V případě, že paní Murgáčová,  Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc květen do 
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20.5.2015, a zbytek dluhu ve výši 2.500,- Kč do 31.5.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
9) Karel Rádl, Strakonice – žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0753/2015 (20/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006 v domě č.p. 
58 U Sv. Markéty, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 85,00 m2 s panem Karlem Rádlem,  
Strakonice, a to ke dni 31.5.2015. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
10) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 001/593, ul. Petra Bezruče 593, Strakonice I, o velikosti 
1+1 a výměře 43,80 m2 
Usnesení č. 0754/2015 (20/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 001 o velikosti 1+1 (43,80 m2), v domě č.p. 593, ul. Petra Bezruče, 
Strakonice I, přímým prodejem do osobního vlastnictví, kdy minimální cena bytu č. 001/593, ul. Petra 
Bezruče, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku je 
stanovena ve výši  250.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
11) Vyhodnocení nabídek v souvislosti s výběrem odběratele na odkup dřevní hmoty z lesů 
města Strakonice v období květen až červenec 2015 
Usnesení č. 0755/2015 (20/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením poptávkového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr odběratele dřevní hmoty z lesů města Strakonice v období květen – 
červenec 2015. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou Pila Martinice s.r.o., Simínský mlýn 26, 262 72 Martinice 
Březnice, IČ: 24815799, za cenu 1.437.200,- Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 
1.739.012,- Kč, termín plnění v průběhu měsíce května až července 2015.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Pila Martinice s.r.o., Simínský mlýn 26, 262 72 Martinice Březnice, IČ: 
24815799, za cenu 1.437.200,- Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 1.739.012,- Kč , termín 
plnění v průběhu měsíce května až července 2015. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
12) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice, obchvat – přeložky VN a 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. 0756/2015 (20/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se smluvní strany 
zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro uložení energetického zařízení do pozemků v majetku 
města Strakonice p.č. KN st. 782, p.č. KN 1286/26, p.č. KN 773/2, p.č. KN 1285/12, p.č. KN 773/6, 
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p.č. KN 770/48, p.č. KN st. 643/1, p.č. KN st. 643/4, p.č. KN 770/45, p.č. KN 1281/18, p.č. KN 774/4, 
p.č. KN 774/5,  p.č. KN 1281/21, p.č. KN st. 568/3, 
p.č. KN 622/20, p.č. KN 1277/6, p.č. KN 606/2, p.č. KN 605, p.č. KN 1280/1, p.č. KN st. 508/1, p.č. 
KN 1278/4, p.č. KN 1278/5, p.č. KN 545/16, p.č. KN 545/15, p.č. KN 545/14, p.č. KN 545/13,vše 
v k.ú. Strakonice, v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice, obchvat – 
přeložky VN a NN“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
13) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Dražejov – čp. 34 – úprava 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. 0757/2015 (20/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 1292/7 v k.ú. Dražejov u Strakonic v 
souvislosti se stavbou: „Dražejov – čp. 34 – úprava NN“ dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
 
14) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví města 
Strakonice p.č. dle KN 609/2 v k.ú. Nové Strakonice   v souvislosti s projektovou přípravou a 
realizací stavby: „Novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 506/9 v k.ú. Nové Strakonice“.  
Žadatel: Petr Bílek, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0758/2015 (20/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uložením vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
609/2 v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby „Novostavba 
rodinného domu na pozemku p.č. 506/9 v k.ú. Nové Strakonice“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
 
15) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví města 
Strakonice p.č. dle KN 830/3 v k.ú. Strakonice   v souvislosti s projektovou přípravou a realizací 
stavby: „Kanalizační přípojka – Hodkova pila“.  
Žadatel: Ing. Ondřej Kulhánek, 162 00 Praha 6 – Střešovice. 
               Ing. Pavel Kulhánek, 142 00 Praha 12 – Kamýk. 
V zastoupení: Ing. František Harmach – HarPro,   Palackého 103, 387 01 Volyně  
Usnesení č. 0759/2015 (20/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uložením kanalizační přípojky na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 830/3 v k.ú. 
Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby „Kanalizační přípojka – Hodkova 
pila“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
16) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku  města 
Strakonice p.č. KN 320/1 v  k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou: „Novostavba 
rodinného domu na p.č. 320/123 k.ú Přední Ptákovice“ 
Žadatel: Ing Veronika Duchová,  386 01 Strakonice 
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V zastoupení: Alena Chomátová,  385 01 Vimperk 
Usnesení č. 0760/2015 (20/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační a vodovodní  přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 320/1 
v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti se stavbou: „Novostavba rodinného domu na p.č. 320/123 k.ú 
Přední Ptákovice“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
17) Žádost o uzavření smlouvy č.: ZP-014330032654/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Rekonstrukce NTL ul. Klostermannova / Heydukova, ST“  
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. 0761/2015 (20/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č.: ZP-014330032654/002 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro 
uložení energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 640/1, p.č.KN 640/10 
a p.č. KN 642/3 vše v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti se stavbou: „Rekonstrukce NTL ul. 
Klostermannova / Heydukova, ST“. Jednorázová finanční náhrada za uzavření smlouvy o zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemenu je 15.508,- Kč, k této částce bude připočtena platná sazba 
DPH. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
18) Žádost o uzavření smlouvy č.: ZP-014330032654/002 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Rekonstrukce NTL ul. Klostermannova / Heydukova, ST“  
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. 0762/2015 (20/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č.: ZP-014330032654/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro 
uložení energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 1250/2, p.č. KN 
1250/22, p.č. KN 1250/23 a p.č. KN 1309/1 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou: 
„Rekonstrukce NTL ul. Klostermannova / Heydukova, ST“. Jednorázová finanční náhrada za uzavření 
smlouvy o  zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu je 30.930,- Kč, k této částce bude 
připočtena platná sazba DPH. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
19) Státní pozemkový úřad ČR - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice I/22, SO 452“  
Usnesení č. 0763/2015 (20/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  úhradou  paušální  jednorázové  úplaty  ve výši 8.120,-Kč vč. DPH za užívání  pozemku p.č. 1371/9 
v k.ú. Strakonice Státnímu pozemkovému úřadu ČR, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 
Žižkov, 130 00 Praha 3, po dobu realizace stavby „Strakonice I/22, SO 452“. Ustanovení o úhradě této 
úplaty je uvedeno v čl. VI smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Státním 
pozemkovým úřadem ČR, jako budoucí stranou  povinnou.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
III. Doporu čuje ZM 
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revokovat usnesení č. 28/ZM/2014 ze dne 17.12.2014, týkající se uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou „Strakonice I/22, SO 452“.   
IV. Doporučuje  ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi smluvními 
stranami Státním pozemkovým úřadem  ČR, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 
130 00 Praha 3, jako budoucí stranou  povinnou a městem Strakonice, IČ: 00251810, se sídlem Velké 
náměstí 2, 386 21 Strakonice, jako budoucí stranou oprávněnou, kterou se smluvní strany zavazují 
uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro uložení vedení VO – kabel NN 0,4 kV v délce cca 203 m a 
stožáry se svítidly VO v rámci stavby „Strakonice I/22, SO 452“ do pozemku  p.č. 1371/9 v k.ú. 
Strakonice. Výše úplaty za umístění 4 ks stožárů se svítidly  VO  a  za vedení  VO – kabelu  NN 0,4 
kV  v délce cca 203 m  bude činit cca 17.680,-Kč včetně DPH. Celková přesná výše úhrady za zřízení 
věcného břemene bude stanovena na základě geometrického plánu pro vyznačení skutečného rozsahu 
věcného břemene po dokončení stavby. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
20) Stavba: „I/22 Strakonice, OK Katovická“ 
Usnesení č. 0764/2015 (20/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014-668 na stavební práce „I/22 Strakonice, OK 
Katovická“ mezi městem Strakonice a společností Swietelsky stavební s.r.o., Odštěpný závod: 
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 České 
Budějovice, IČ: 480 35 599, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující:  
prodloužení termínu ukončení realizace a předání smluveného předmětu díla z původního termínu: do 
30.5.2015 na nový termín: do 30.6.2015.  
Důvodem je: 
- komplikace se zahájením a průběhem realizace SO 461 a SO 462-Úpravy vedení MK, DK 

Telefonika O2, DOK Telefonika O2, dodavatel těchto SO má smluvní vztah s ŘSD ČR 
- po odkrytí pláně pro připojovací pruhy OK bylo zjištěno, že nevyhovující pláň je nutno 

sanovat 
- na KD stavby byl vznesen požadavek MÚ Strakonice na rozšíření ostrůvků ve větvích OK, 

změnu v PD řeší projektant stavby 
Část stavebních prací města Strakonice, jejímž předmětem jsou SO 163 Chodníky a SO 451 Veřejné 
osvětlení,  navazuje na část stavebních prací ŘSD ČR. 
Tento návrh na posunutí termínu dokončení stavby byl projednán a odsouhlasen stavebním 
(technickým) dozorem stavby Ing. Kadlecem, IBR Consulting, s.r.o., Sokolovská 352/215, 190 00 
Praha 9, IČ: 25023446. Cena díla zůstává beze změny. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.  
 
21) Hajská – Ha – V5 Hydrogeologický vrt 
Usnesení č. 0765/2015 (20/8) 
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: „Hajská 
– Ha – V5 hydrogeologický vrt“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
1. GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o, Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň 
2. Stavební geologie – GEOSAN, s.r.o., Karlovotýnská 49, Nučice, 252 19 Rudná u Prahy 
3. HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o., Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „Hajská – Ha – V5 
hydrogeologický vrt“. 
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III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen  p. Milan Junvirt  
2. člen  Ing. Jana Narovcová 
3. člen  Ing. Lukáš Srb 
4. člen  Ing. Ludvík Němejc 
5. člen  Ing. Jan Blahout 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
3. náhradník Ing. Miloš Haiser 
4. náhradník p. Jindřich Vondřička 
5. náhradník Michal Bezpalec 
IV. Ukládá 
vedoucímu majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
22) Miroslav Surženko, Strakonice – žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu 
Usnesení č. 0766/2015 (20/8) 
Rada města po projednání 
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu panu Miroslavu Surženkovi, Strakonice, k b. j. č. 004 
v domě č.p. 815 ul. Tržní, o vel. 2+1 a výměře bytu 68,90 m2, ve 2. NP,  po panu Zdeňku Surženkovi. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
23) ZŠ  Jezerní č.p. 1280 - rekonstrukce výdejního pultu kuchyně  
Usnesení č. 0767/2015 (20/8) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s Pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci akce: „  ZŠ  Jezerní č.p. 1280 
- rekonstrukce  výdejního pultu kuchyně“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto 
dodavatelům: 
1. Hofman Strakonice s.r.o.   5. května 148  386 01 Strakonice , IČ 25229028 
2. Salmon Gastro, Šebesta Pavel Opatovická 2, 370 10  České Budějovice ,  IČ: 26030357 
3. Kovoslužba OTS a.s.Tovačovského  2/92 ,130 00 Praha 3 , IČ 25103709  
4. Zipro  nerez s.r.o. , Brojova 2113/16 326 00 Plzeň , IČ 26378793 
5. TIP – EX  Partner s.r.o. Poděbradská  786/ 65a  198 00 Praha  9 , IČ 61063045 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky. na realizaci zakázky:„ ZŠ  Jezerní č.p. 1280 - 
rekonstrukce výdejního pultu kuchyně“ 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen: p. Helena  Brejchová 
2. člen: Ing. Oldřich  Švehla 
3. člen: Ing. Jana Narovcová 
4. člen: p. Jaroslav Houska  
5. člen: p. Jitka  Šefčíková 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník: Mgr . Miroslava  Nejdlová 
3. náhradník: Ing. Jan Blahout 
4. náhradník: Ing. Lukáš Srb 
5. náhradník: Mgr. Jaroslava Kolesová 
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IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
24) ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace 
Usnesení č. 0768/2015 (20/8) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
přehled změnových listů k datu 19.5.2015. 
II. Souhlasí 
v souvislosti s realizací stavby: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ s návrhem 
změnového listu: 
ZL č. 15 - Doměrkový změnový list – stavební částí - snížení ceny o 1.092.279,59 Kč bez DPH, 
a dále se zařazením uvedeného změnového listu č.15 do předmětu díla formou příslušného dodatku 
ke smlouvě o dílo.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem změnového listu č. 15 a dále příslušného dodatku ke smlouvě o dílo.   
 
25) Žádost spol. AUTOMATY CZ, s.r.o., Nádražní 349/3, Praha 5 
Usnesení č. 0769/2015 (20/8) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení RM č. 0713/2015/(18/5) ze dne 13.5.2015 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní a podnájemní smlouvě č. 09-383 uzavřené dne 28.7.2009 mezi 
 městem Strakonice a spol. AUTOMATY CZ, s.r.o., Nádražní 349/3, Praha 5, jehož předmětem bude: 
- změna v předmětu nájmu a podnájmu, a to tím způsobem, že dojde k vyjmutí 2 ploch pro nápojový 
automat v areálu Sportovní haly, Máchova 1113, Strakonice, p.č. st. 1903 v k.ú. Strakonice, 
v souvislosti s prováděním stavebních úprav v uvedeném objektu, s účinností od 1.5.2015 
- s tím související snížení nájemného vč. nákladů na služby dle uvedené smlouvy o částku 3.333,34,- 
Kč/měsíčně/za 2 plochy v areálu SH Máchova 1113, Strakonice, na dobu od  1.5.2015 do doby 
uplynutí výpovědní lhůty, tj. do 31.7.2015, na základě výpovědi podané nájemcem, celkem se tedy 
nájemné vč. nákladů na služby sníží do doby ukončení nájmu o částku 10.000,- Kč vč. DPH. 
III. Nesouhlasí  
s ukončením nájmu ploch pro nápojové automaty v objektu Zimního stadionu, Na Křemelce 512, 
Strakonice, z důvodu odledování plochy a s tím souvisejícím snížením nájemného z těchto ploch.  
IV. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
26) Záměr na pronájem chaty na Podskalí  
Usnesení č. 0770/2015 (20/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s vyhlášením záměru na pronájem chaty na poz. p.č. st. 373 o výměře 41 m2, nacházející se v lokalitě 
Podskalí Strakonice,  v k.ú. Strakonice. 
 
1) Výpověď nájemní smlouvy – společnost PAVEL PAVEL s.r.o, se sídlem Strakonice, 
Chelčického 391, PSČ 386 01, zastoupená jednatelem společnosti panem Ing. Pavlem Pavlem, 
IČO: 260 22 591  
Usnesení č. 0771/2015 (20/8a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy číslo 2010 – 129 ze dne 2. června 2010, uzavřené mezi městem 
Strakonice a společností PAVEL PAVEL s.r.o., zastoupená jednatelem společnosti panem Ing. Pavlem 
Pavlem, IČO: 260 22 591, se sídlem Strakonice, Chelčického 391, PSČ 386 01, a to výpovědí 
s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
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Výpovědní lhůta počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné výpovědi.  
 
2) Stavba: Zateplení a výměna oken sportovní haly STARZ, Strakonice 
Usnesení č. 0772/2015 (20/8a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014-259 na realizaci stavby „Zateplení a výměna oken 
sportovní haly STARZ, Strakonice“ uzavřené dne 2.10.2014 mezi městem Strakonice a společností 
PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004/I, 386 47 Strakonice, IČ : 47239743, přičemž předmětem 
tohoto dodatku bude následující:  

- změna ceny díla s ohledem na méněpráce: objekt šaten - změna způsobu demontáže 
panelů opláštění (ZL 1), o částku – 173.547,62 bez DPH, tzn. – 209.992,62 Kč včetně 
DPH 21 %. 

- změna ceny díla s ohledem na vícepráce: objekt šaten - laboratorní zkoušky, včetně 
odběru, odvozu vzorku, vystavení protokolu (ZL 2), o částku 14.960,00 bez DPH, tzn. 
18.101,60 Kč včetně DPH 21 %. 

Tyto změny představují celkovou změnu (snížení) ceny oproti SOD o částku – 158.587,62 Kč bez 
DPH, tzn. – 191.891,02 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.  
 
3) ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace 
Usnesení č. 0773/2015 (20/8a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s realizací stavby: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ s návrhem 
změnového listu: 
ZL č. 16 - Doměrkový změnový list – technologická část - snížení ceny o 594.801,4 Kč bez DPH, 
a dále se zařazením uvedeného změnového listu č.16 do předmětu díla formou příslušného dodatku 
ke smlouvě o dílo.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem změnového listu č. 16 a dále příslušného dodatku ke smlouvě o dílo.  
 
4) Úpravy zimního stadionu STARZ II, Strakonice 
Usnesení č. 0774/2015 (20/8a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. provedeného komisí pro otevírání 
obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele díla: „Úpravy zimního stadionu STARZ 
II, Strakonice“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností PRIMA, a.s., Raisova 1004, 386 47 
Strakonice, za cenu 4.799.999,- Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu díla včetně DPH 5.807.998,8 Kč. 
Termín plnění je stanoven na 92 dnů ode dne předání staveniště. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem PRIMA, a.s., Raisova 1004, 386 47 Strakonice na dodávku 
díla: „Úpravy zimního stadionu STARZ II, Strakonice“ za cenu 4.799.999,- Kč bez DPH, tj. za 
celkovou cenu díla včetně DPH 5.807.998,80 Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
5) Žaloba na náhradu škody   
Usnesení č. 0775/2015 (20/8a) 
Rada města po projednání 
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I. Bere na vědomí 
obsah znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem Ing. Janem Hoškem pod č. 332/2015/St, 
ze kterého zejména vyplývá, že: 
„Dle názoru znalce na rodinném domě č.p. 301 nebyla způsobena škoda ve výši 1,0 mil. Kč, 
spočívající v poklesu tržní hodnoty nemovitostí v příčinné souvislosti s výstavbou Základní školy 
Povážská. 
Dle názoru znalce na rodinném domě č.p. 301 byla způsobena škoda ve výši cca 300 000,- Kč, 
spočívající v popraskání vnitřních i vnějších omítek v příčinné souvislosti s výstavbou Základní školy 
Povážská.“ 
II. Souhlasí   
se sdělením soudu, že město Strakonice jako strana žalovaná předá znalecký posudek vypracovaný 
Ing. Janem Hoškem pod č. 332/2015/St. právnímu zástupci žalobců. Vzhledem k závěrům znaleckého 
posudku, dle kterých jednoznačně vyplývá, že nebyla narušena statika domu čp. 301 ve vlastnictví 
žalobců a že na domě nebyla způsobena škoda ve výši 1,0 Kč v příčinné souvislosti s výstavbou 
Základní školy Povážská, a v kontextu s výší požadavků žalobců se dohoda o mimosoudním vyřešení 
sporu jeví jako nepravděpodobná.  
 
24. Rezignace pí Milady Vlasákové na funkci předsedkyně kontrolního výboru 
Usnesení č. 0776/2015  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
rezignaci pí Milady Vlasákové  na funkci předsedkyně kontrolního výboru. 
II. Navrhuje ZM 
zvolit p. Josefa Eignera  předsedou kontrolního výboru.  
II. Navrhuje ZM 
zvolit pí Miladu Vlasákovou do funkce člena kontrolního výboru.  
 
25. Bod Různé                     
Rada města byla seznámena s žádostí obyvatel domů ul. Stavbařů č.p. 204, 205, 206 ze dne 6.5.2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička               p. Milan Jungvirt   
           starosta                       místostarosta   


