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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  21. jednání Rady města Strakonice 

konaného 3. června 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 
p. Stroner – tajemník 

 
Program:  
1. Stanovení odměn členům kontrolního a finančního výboru                 

           Usnesení č. 0777/2015  
2. Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Zřízení bezpečnostních prvků – ostrůvek v ulici 
Na Ohradě, Strakonice“  

           Usnesení č. 0778/2015  
3. Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Obnova vybavení a údržba dětského dopravního 
hřiště Strakonice“  

           Usnesení č. 0779/2015  
4. Rozpočtová  opatření  č.  50 –64 

           Usnesení č. 0780/2015  
5. Majetkové záležitosti 

   Usnesení č. 0781/2015 – 0873/2015 
6. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl 
   Usnesení č. 0874/2015  
7. Zápis z 4. jednání dopravní komise ze dne 14.5.2015 

           Usnesení č. 0875/2015  
8. Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím zřizovaných a založených organizací za  
rok 2014 

           Usnesení č. 0876/2015  
9. Účetní závěrka města Strakonice za rok 2014 

           Usnesení č. 0877/2015  
10. Integrovaný plán rozvoje města Strakonice – zápis z 31. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice   

           Usnesení č. 0878/2015  
11. Projekt „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – III. etapa – náměstíčko, parkoviště u pivovaru“  
– schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 

           Usnesení č. 0879/2015  
12. Projekt „Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice – II. etapa – dětské hřiště“ – schválení 
realizace a    zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 

           Usnesení č. 0880/2015  
13. Zápis z 5. jednání komise pro sport ze dne 21. 5. 2015 a zápis z 6. jednání komise pro sport  
ze dne 25. 5. 2015 

           Usnesení č. 0881/2015  
14. Nařízení města Strakonice č. 1/2015, kterým se vydává „TRŽNÍ ŘÁD“, 

           Usnesení č. 0882/2015  
15. Zápis z  3. jednání Komise pro cestovní ruch  13. dubna 2015 

           Usnesení č. 0883/2015  
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16. Zápis z 5. jednání Komise pro kulturu 20. května 2015 
           Usnesení č. 0884/2015  

17. Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě v ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice 
           Usnesení č. 0885/2015  

 
18. Navýšení kapacity školní družiny při ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 a ZŠ F. L. 
Čelakovského, Strakonice, Jezerní  1280 

           Usnesení č. 0886/2015  
19. Zápis z komise pro sociální věci a zdravotnictví – k tématu Zdravé město Strakonice 

           Usnesení č. 0887/2015  
 
 
21. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta Milan Jungvirt v 15:00 hodin v malé zasedací 
místnosti MěÚ. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. Stanovení odměn členům kontrolního a finančního výboru       
Usnesení č. 0777/2015 (21/19) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyplacením odměn dle ust. § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v pl.zn. 
členům kontrolního a finančního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva města, za období  od 1. 1. 
2015 do 30. 6. 2015 ve výši 250,- Kč za každou účast na jednání výboru v tomto období a dále za 
období od 1. 7. 2015 ve výši 500,-Kč/měsíc.  
 
2. Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Obnova vybavení a údržba dětského dopravního 
hřiště Strakonice“  
Usnesení č. 0778/2015 (21/18) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Grantového programu Jihočeského kraje Podpora 
modernizace dětských dopravních hřišť na projekt „Obnova vybavení a údržba dětského dopravního 
hřiště 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 38 575,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
3. Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Zřízení bezpečnostních prvků – ostrůvek v ulici Na 
Ohradě, Strakonice“  
Usnesení č. 0779/2015 (21/17) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Grantového programu Jihočeského kraje Podpora 
zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích na projekt „Zřízení bezpečnostních prvků – 
ostrůvek v ulici Na Ohradě, 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 200 000,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

 
4. Rozpočtová  opatření  č.  50 - 64 
Usnesení č. 0780/2015 (21/4) 
Rada města po projednání 
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I. Schvaluje 
RO č. 50 ve výši  20 000,- Kč 
Finanční dar Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci MěKS Strakonice na realizaci akce 
„Salve Caritas, Salve Vita“. Akce se konala ve dnech 15. – 17. 4. 2015. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 25.5. 

předpoklad 
čerpání 

MěKS – Salve Caritas, Salve Vita    0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 

    JčK - dar 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

výdaje                 1078 3319 5336 20,0 800  

příjmy   1078  4122 20,0 800  

RO č. 51 ve výši  20 000,- Kč 
Neinvestiční dotace Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci MěKS Strakonice na 
zajištění projektu „Jamboree 2015“. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 25.5. 

předpo klad 
čerpání 

MěKS – Jamboree 2015    0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 

    JčK -  dar 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

výdaje                 1078 3319 5336 20,0 428  

příjmy   1078  4122 20,0 428  

RO č. 52 ve výši  20 000,- Kč 
Neinvestiční dotace Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci MěKS Strakonice na zajištění 
projektu „Strakonický dudáček“. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 25.5. 

předpoklad 
čerpání 

MěKS – Strakonický dudáček    0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 

    JčK -  dar 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

výdaje                 1078 3319 5336 20,0 428  

příjmy   1078  4122 20,0 428  

RO  č. 53  ve výši  618 679,-  Kč  
Finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborného lesního 
hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období IV. 
čtvrtletí roku 2014. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 25.5. 

předpoklad 
čerpání 

ŽP – lesy –OLH IV. Čtvrtletí 2014    0,0 618,7 618,7 0,0 618,7 

    Dotace SR 0,0 618,7 618,7 0,0 618,7 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  
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výdaje                 404 1036 5169 618,7 29 008  

příjmy   404  4116 618,7 29 008  

II. Doporu čuje ZM  
schválit 
RO  č. 54  ve výši  2 000 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na  úhradu 1. splátky za odkup nemovitosti od firmy 
FEZKOTEX a.s., Na Dubovci 140, Strakonice. Odkup nemovitosti schválilo zastupitelstvo města dne 
13. 5. 2015, usnesením č. 97/ZM/2015. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých 
let. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 25.5. 

předpoklad 
čerpání 

Maj–odkup nemovitosti–1. splátka (FEZKOTEX a.s.)   0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 

    Minulá léta  2 000,0  0,0  

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

výdaje                 703 3613 6121 2 000,0   

financování (zapojení prostř. minulých let)     8115 2 000,0   

RO  č. 55  ve výši  1 500 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na financování akce „Výměna původních oken a 
dveří včetně vyzdění meziokenních vložek domu čp. 204, 205, a 206“. Akce je rozdělena do 
dvou etap (1. etapa – výměna oken a dveří, 2. etapa – zateplení fasády). Předpokládané 
náklady na první etapu, jejíž realizace se předpokládá v letošním roce, činí 1 500 000,- Kč, 
v rozpočtu města je na akci schválena částka 3 000 000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto 
použitím prostředků minulých let. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 25.5. 

předpoklad 
čerpání 

Maj–Výměna oken a dveří čp. 204,205 a 206   3 000,0 1 500,0 4 500,0 0,0 4 500,0 

    Minulá léta  1 500,0    

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

výdaje                 747 3612 6121 1 500,0   

financování     8115 1 500,0   

RO  č. 56  ve výši  3 628 100,- Kč 
Navýšení finančních prostředků na I. část rekonstrukce plaveckého stadionu ve Strakonicích –výměna 
pískových filtrů v technologii úpravy bazénové vody letního areálu  a s tím související přípravné 
práce. (viz. materiál STARZu č. 20/22 k projednání v RM dne 27.5.2015). Rozpočtové opatření bude 
kryto použitím prostředků minulých let. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 25.5. 

předpoklad 
čerpání 

Maj–Rekonstrukce plaveckého stadionu   0,0 3 628,1 3 628,1 0,0 3 628,1 

    Minulá léta  3 628,1  0,0  

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

výdaje                 755 3412 6121 3 628,1   

financování (zapojení prostř. minulých let)     8115 3 628,1   
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RO  č. 57  ve výši  307 000,- Kč 
Navýšení finančních prostředků majetkového odboru na realizaci akce „Zřízení bezpečnostních prvků 
– ostrůvek v ulici Na Ohradě, Strakonice“. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem prostředků 
z akce „Revitalizace – sídliště Mír ve Strakonicích – náměstíčko“, kde dojde k úspoře finančních 
prostředků. Celkové náklady na akci činí 507 000,- Kč, na akci byla přislíbena dotace z Jihočeského 
kraje ve výši 200 000,- Kč.  
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 25.5. 

předpoklad 
čerpání 

Maj–Zřízení bezp.prvků – ul. Na Ohradě   0,0 307,0 307,0 0,0 500,0 

    Maj – Mír – náměst. 14 801,0 -307,0 14 494,0 0,8 14 494,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

výdaje                 730 2223 xxxx 307,0   

výdaje             721 2219 6121 -307,0   

RO  č. 58  ve výši  5 150 000,- Kč 
Navýšení finančních prostředků majetkového odboru na realizaci akce „Revitalizace Rennerových 
sadů, Strakonice II. etapa“. V rámci projektu dojde zejména k vybudování nového dětského hřiště 
včetně pítka, opěrné zdi, komunikace a regeneraci zeleně. Na akci bude požádáno o dotaci z IPRM. 
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
 (v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 25.5. 

předpoklad 
čerpání 

Maj–Rennerovy sady - revitalizace   0,0 5 150,0 5 150,0 0,0 5 150,0 

    Minulá léta.  5 150,0 5 150,0 0,0 5 150,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

výdaje                 740 xxxx xxxx 5 150,0   

financování        8115 5 150,0   

RO  č. 59   ve výši  1 487 600,- Kč 
Navýšení finančních prostředků majetkového odboru na realizaci akce „Stavební úpravy zimního 
stadionu STARZ.“ V rozpočtu města je na akci schválená částka 4 800 tis. Kč, na základě výběrového 
řízení je nutné plánovanou částku navýšit. Rozpočtové opatření bude kryto snížením dotace SŽDC na 
rekonstrukci staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice. Ke snížení dotace dochází dle dodatku č. 2 
ke smlouvě o poskytnutí dotace, jehož předmětem je snížení poskytnuté dotace o výši DPH. 
 (v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 25.5. 

předpoklad 
čerpání 

Maj–Stav.úpravy zimního stadionu   4 800,0 1 487,6 6 287,6 0,0 6 287,6 

    Dotace SŽDC. 8 572,0 -1 487,6 7 084,4 0,0 7 084,4 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

výdaje                 750 3412 51xx 1 487,6   

výdaje   753 2241 6319 -1 487,6   

RO  č. 60  ve výši  410 000,- Kč 
Neinvestiční dotace ze SR na realizaci projektu „Strakonice – asistent prevence kriminality“. 
 (v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 2.6. 

předpoklad 
čerpání 

MP, Rozvoj – Asistent prevence kriminality   0,0 410,0 410,0 146,8 410,0 
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    Dotace SR  410,0 410,0 0,0 410,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

výdaje                 xxx 5311,3549 5xxx 410,0 14 018  

příjmy   1  4116 410,0 14 018  

RO  č. 61  ve výši  15 000,- Kč 
Neinvestiční dotace ze SR pro příspěvkovou organizaci MěKS Strakonice na realizaci projektu 
„Skupovy Strakonice“ 
 (v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 2.6. 

předpoklad 
čerpání 

MěKS – Skupovy Strakonice   0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 

    Dotace SR 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

výdaje                 1078 3319 5336 15,0 34 070  

příjmy   1078  4116 15,0 34 070  

RO  č. 62  ve výši  192 228,87 Kč 
Doplatek neinvestiční dotace ze SR a EU  pro příspěvkovou organizaci Základní škola Povážská, 
Strakonice na  projekt „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ 
 (v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 2.6. 

předpoklad 
čerpání 

ZŠ Povážská – Vzdělávání pro konkurenc.   0,0 192,2 192,2 0,0 192,2 

    Dotace SR+EU 0,0 192,2 192,2 0,0 192,2 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

výdaje                 1328 3299 5336 192,2 33 030  

příjmy   1328  4122 192,2 33 030  

II. Doporu čuje ZM 
schválit 
RO  č. 63  ve výši  600 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na  realizaci akce „Terénní úpravy na pozemku p.č. 
554/3 v k.ú. Strakonice, u sportovní haly v ul. Máchova ve Strakonicích“. Předmětem projektu jsou 
terénní úpravy pro přístavbu stavby parkoviště osobních automobilů -  odstranění ornice, dosypání 
terénu a zpevnění povrchu hutněnými vrstvami drceného kameniva. Rozpočtové opatření bude kryto 
použitím prostředků minulých let. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 25.5. 

předpoklad 
čerpání 

Maj – Terénní úpravy v ul.Máchova, Strakonice   0,0 600,0 600,0 0,0 600,0 
    Minulá léta  600,0  0,0  

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  
výdaje                 732 2219 xxxx 600,0   

financování (zapojení prostř. minulých let)     8115 600,0   
RO  č. 64  ve výši  334 600,- Kč 
Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí na zajištění údržby zeleně ve městě – výsadba letniček 
ve městě a zajištěna výsadeb. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
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 (v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 19.5. 

předpoklad 
čerpání 

ŽP  – údržba zeleně (letničky, Mlýnská)   672,0 334,6 1 006,6  494,9 1 006,6 
    Minulá léta  334,6    

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  
výdaje                 400 3745 51xx 334,6   

financování       8115 334,6   
III.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 60 – 62 schválit a rozpočtová opatření č. 63 - 64 předložit 
ke schválení na nejbližším zasedání ZM. 
 
5. Majetkové záležitosti 
 
1) Recyklace odpadů a skládky a.s., Písecká ul. 1279, 386 01 Strakonice, IČ: 45021511 
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
v zastoupení: Petra Soukupová, projektování pozemních staveb, Luční 456, 386 01 Strakonice, 
IČ: 60651997  
Usnesení č. 0781/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, mezi městem Strakonice a společností Recyklace odpadů a 
skládky a.s., se sídlem Písecká ul. 1279, 386 01 Strakonice, IČ: 45021511, jejímž předmětem je 
umístění a provedení stavby „Stavební úpravy a přístavby haly pro zpracování plastů v areálu firmy 
ROS Strakonice“ na pozemcích p.č. st. 3786 a p.č. 822/4, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.   
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
2) Zjednodušené podlimitní řízení dle zák. 137/2006 Sb. na akci: „Stavební úpravy bytových 
domů č.p. 204, 205, a 206 v ulici Stavbařů ve Strakonicích – I. etapa (výměna oken a izolačních 
meziokenních vložek)“ 
Usnesení č. 0782/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby „Stavební úpravy bytových domů č.p. 204, 205 
a 206 v ulici Stavbařů ve Strakonicích – I. etapa (výměna oken a izolačních meziokenních vložek)“ ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění.   
II. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky dle zák. 137/2006 Sb. na realizaci  akce: „Stavební úpravy bytových 
domů č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů ve Strakonicích – I. etapa (výměna oken a izolačních 
meziokenních vložek“ za podmínek a v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci těmto 
dodavatelům: 

1. Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň 
2. BACHL spol. s r.o., Evropská 669, 664 42 Modřice  
3. OKNOTHERM spol. s r.o., Linecká 377, 382 41 Kaplice 
4. VEKRA plastová okna s.r.o., alej Svobody 881/56, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 
5. PLASTIKOV s.r.o., Mlýnská 4905/72, 586 01 Jihlava 

III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „Stavební úpravy bytových domů 
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č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů ve Strakonicích – I. etapa (výměna oken a izolačních 
meziokenních vložek“ 
IV. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
V. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 

1. člen  p. Milan Jungvirt 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen  Ing. Jan Blahout 
4. člen Ing. Miloš Haiser  
5 člen Ing. Oldřich Švehla 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička  
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. p. Michal Bezpalec  
4. náhradník p. Jaroslav Houska 
5. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 

VI. Ukládá 
vedoucí majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
VII. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této 
veřejné zakázky. 
 
3) Žádost RNDr. Ladislava Havla, Ciao…, cestovní kancelář, s.r.o., se sídlem Zámek 1, 
Strakonice 
Usnesení č. 0783/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s tím, aby město zajišťovalo na své náklady revizi elektroinstalace v prostoru pronajatém spol. Ciao 
…, cestovní kancelář, s.r.o., na základě  Smlouvy o nájmu uzavřené s městem Strakonice dne 
16.12.1996, vzhledem k tomu, že se nájemce  v dodatku č. 4 k uvedené smlouvě zavázal: „zajišťovat 
pravidelně revize elektro dle platných předpisů, jedno vyhotovení originálu revize odevzdat vždy na 
město Strakonice“.  
II. Nesouhlasí  
s tím, aby byla nájemci nebytových prostorů v domě č.p. 58 v ul. U Sv. Markéty spol. Ciao …, 
cestovní kancelář, s.r.o.,(nájemní smlouva č. 07-457 uzavřena s městem dne 19.11.2007) v současné 
době kompenzována finanční částka, kterou se nájemce podílel na rekonstrukci výloh a výkladců 
v pronajatém prostoru (150.000,- Kč), rovněž tak částka proinvestovaná při dalších úpravách 
pronajatých NP (60.000,- Kč),  vzhledem k tomu, že v době trvání nájmu není důvod řešit případné 
vyrovnání mezi pronajímatelem a nájemcem podle míry zhodnocení NP  v souvislosti s provedením 
úprav na náklady nájemce a doporučuje  tuto záležitost řešit  teprve v případě skončení nájmu.  
 
4) Ing. Anna Spanyo, Strakonice - výpověď nájemní smlouvy 
Usnesení č. 0784/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vypovězením nájemní smlouvy č. 2011 - 41 uzavřené mezi  městem Strakonice  a Ing. Annou 
Spanyo, Strakonice dne 2.2.2011, jejímž předmětem je pronájem garážového stání č. 17 v objektu č.p. 
Leknínová 139, s tím, že výpověď je ze strany pronajímatele dávána z důvodu neplacení nájemného a 
výpovědní lhůta činí  v tomto případě 1 měsíc.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné výpovědi.  
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem garážového stání č. 17 v objektu č.p. Leknínová 1392 ve 
Strakonicích. 
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5) Pan Pavel Tyrpekl, místo podnikání Na Křemelce 512, Strakonice -  výpověď nájemní 
smlouvy 
Usnesení č. 0785/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s vypovězením nájemní smlouvy č. 55-555 uzavřené mezi městem Strakonice a panem Pavlem 
Tyrpeklem, místo podnikání Na Křemelce 512, Strakonice dne 11.4.2003, jejímž předmětem je 
užívání nebytového prostoru o výměře 74 m2 vpravo od hlavního vchodu do objektu Zimního stadionu 
Strakonice (provozovna sklenářství). 
 
6) Pan Milan Šmíd, Strakonice – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
Usnesení č. 0786/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy č. 2011 - 403 uzavřené mezi  městem Strakonice a panem Milanem 
Šmídem, Strakonice dne 21.12.2011, jejímž předmětem je užívání garážového stání č. 20 v objektu 
č.p. 1392 v ul. Leknínové ve Strakonících, a sice dohodou ke dni 30.6.2015.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody. 
III. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem garážového stání č. 20 v objektu č.p. 1392 v ul. Leknínové ve 
Strakonicích. 
 
7) Muzeum středního Pootaví Strakonice, Zámek 1, Strakonice   - žádost o výpůjčku 
Rada města po projednání výše uvedený bod odložila 
 
8) Žádost Štěpánky a Martina Halamových, Strakonice    
Usnesení č. 0787/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2011-305  uzavřené mezi městem 
Strakonice a Štěpánkou a Martinem Halamovými, Strakonice  dne 1.11.2011, jehož předmětem bude 
snížení výměry pronajatých prostorů o 86,20  m2, tzn. z původních 161,10 m2 na 74,90  m2, a s tím 

související snížení nájemného z pronajatých nebytových prostorů.   
 
9) Paní Zdeňka Janečková, Strakonice – oznámení o zániku společného nájmu bytu  
Usnesení č. 0788/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu č. 004 o velikosti 2+1 
(58,30 m2) domu č.p. 61 ul. Bezděkovská je nadále evidována paní Zdeňka Janečková, Strakonice. 
 
10) Paní Milada Němejcová, sídl. 1. máje 1141, Strakonice – žádost o povolení stavebních úprav 
Rada města po projednání výše uvedený bod odložila 
 
11) Pan Vladimír Kalinay, Strakonice – žádost o pronájem rodinného domu č.p. 51, ul. 
Povážská, Přední Ptákovice 
Usnesení č. 0789/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 v domě č.p. 
194 ul. Lidická, Strakonice, s panem Vladimírem Kalinayem, Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu rodinného domku č.p. 51, ul. Povážská, Přední Ptákovice o velikosti 
3+1 a započitatelné výměře 140,9 m2 s panem Vladimírem Kalinayem, Strakonice, přičemž smlouva 
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bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu trvání pracovního poměru nájemce pro ZŠ Povážská, 
Strakonice (§ 2297 a následující Občanský zákoník). Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je 
stanoveno ve výši 7.500,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
12) Paní Šárka Flašková, Kváskovice - žádost o udělení výjimky ze Zásad hospodaření s byty ve 
vlastnictví města Strakonice 
Usnesení č. 0790/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice (tzn. může podat 
žádost o byt) schválených ZM dne 15.10.2003 a 22.6.2005, 25.6.2008 a dne 14.9.2011, paní Šárce 
Flaškové, Kváskovice.  
 
13) Paní Věra Gečejová, Strakonice – žádost o podnájem bytu 
Usnesení č. 0791/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v  souladu s ust. § 2275 o.z., s podnájmem b.j. č. 020 v domě č.p. 74, ul. Bezděkovská, Strakonice, 
nájemce paní Věra Gečejová, Strakonice, pro pana Michaela Fabingera,  Strakonice na dobu 1 roku od 
15.6.2015 do 14.6.2016  s tím, že podnájem byl schválen na dobu určitou a skončí uplynutím této 
doby. Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní byt ani podnájem.   
II. Ukládá 
odboru majetkovému udělit souhlas s podnájmem žadateli. 
 
14) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 011, v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice 
Usnesení č. 0792/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 011 v domě č.p. 614 ul. 
Budovatelská, Strakonice s paní Simonou Horváthovou, Krty – Hradec, přičemž smlouva o  nájmu 
bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíce s možností prodloužení vždy o další 1 měsíc formou 
dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Součástí NS dále bude ustanovení, že 
nájemce přistupuje k dluhu ve výši 10.088,- Kč (1000,- Kč – pokuty MP, 1.500,- Kč - dopr. a siln. 
hosp., 5.800,- Kč - vnitřní věci – odbor správní, 1.788,- Kč – komunální odpad), který má dlužník Petr 
Sivák, Strakonice. Nájemce se zavazuje tento dluh uhradit v pravidelných splátkách po 3.000,- Kč 
měsíčně, splatných vždy do 20. dne v měsíci počínaje měsícem následujícím po uzavření této nájemní 
smlouvy, pod ztrátou výhody splátek, v hotovosti na pokladně Městského úřadu Strakonice. 
Nedodržení tohoto splátkového kalendáře bude považováno za hrubé porušení této nájemní smlouvy 
s právem pronajímatele odmítnout prodloužení nájemní smlouvy.  
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. 
 
15) Uvolněná b.j. 1+0, č.b. 020, v domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice  
Usnesení č. 0793/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 020 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice 
o velikosti 1+0 a výměře 42,66 m2 s panem Josefem Košťálem,  Strakonice. Smlouva o nájmu bytu 
bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o další 1 rok formou dodatku ke 
smlouvě o nájmu bytu, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a v souladu s ustanovením § 4 
písm. h) nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném znění. Nájemní smlouvu lze uzavřít za předpokladu, 
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že budoucí nájemce bude splňovat podmínky nařízení vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů 
domácnosti). Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.237,- Kč. 
II. Souhlasí 
v případě, že pan Josef Košťál odmítne přidělenou b.j. č. 020 v ul. Leknínová 1391, Strakonice, 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 020 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice, 
o velikosti 1+0 a výměře 42,66 m2 s paní Naděždou Pernerovou, Dražejov. Smlouva  bude uzavřena 
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o další 1 rok  formou dodatku ke smlouvě o 
nájmu bytu, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a v souladu s ustanovením § 4 písm. h) 
nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném znění. Nájemní smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že 
budoucí nájemce bude splňovat podmínky nařízení vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů 
domácnosti). Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.237,- Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
16) Uvolněná b.j. 2+0, č.b. 026, v domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice  
Usnesení č. 0794/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
bytové komisi oslovit město Volyně s tím, aby zajistilo ubytování  paní Vlastě Lencové, Volyně. 
 
17) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 003 v domě č.p. 58, ul. U Sv. Markéty 58, Strakonice 
Usnesení č. 0795/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 003 v domě č.p. 58 U Sv. Markéty 58, 
Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 62,20 m2, s panem Dušanem Martiniakem, Strakonice. Smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o další 1 rok  při 
plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno 
ve výši 3.327,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
18) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 005, v domě č.p. 58 U Sv. Markéty, Strakonice 
Usnesení č. 0796/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení RM č. 576/2015 ze dne 15.4.2015 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 005 v domě č.p. 58 U Sv. Markéty, Strakonice, o 
velikosti 2+1 a výměře 82,30 m2, s paní Alenou Kašparovou, Osek, přičemž smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o další 1 rok  při plnění podmínek 
vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 4.402,- 
Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
III. Souhlasí 
v případě, že paní Alena Kašparová odmítne přidělenou b.j. č. 005 v domě č.p. 58 U Sv. Markéty, 
Strakonice, s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 005 v domě č.p. 58 U Sv. Markéty, 
Strakonic, o velikosti 2+1 a výměře 82,30 m2, s panem Martinem Balážem,  Strakonice, přičemž 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o další 1 
rok  při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je 
stanoveno ve výši 4.402,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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19) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 006, v domě č.p. 58 U Sv. Markéty, Strakonice 
Usnesení č. 0797/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. A31 v domě č.p. 805 ul. 
Zvolenská, Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 42,18 m2 s paní Helenou Zádrapovou,  Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 006 v domě č.p. 58 U Sv. Markéty, Strakonic, o 
velikosti 2+1 a výměře 85,00 m2, s paní Helenou Zádrapovou, Strakonice, přičemž smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o další 1 rok  při plnění 
podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve 
výši 4.546,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
III. Souhlasí 
v případě, že paní Helena Zádrapová odmítne přidělenou b.j. č. 006 v domě č.p. 58 U Sv. Markéty, 
Strakonice, s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 006 v domě č.p. 58 U Sv. Markéty, Strakonic, o 
velikosti 2+1 a výměře 85,00 m2, s panem Martinem Balážem, Strakonice, přičemž smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o další 1 rok  při plnění podmínek 
vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 4.546,- Kč. 
V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
20) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 001, v  č.p. 9 Pod Hradem, Strakonice 
Usnesení č. 0798/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 10 k Mandátní smlouvě o správě obecního majetku ze dne 12.3.1998, 
uzavřené mezi městem Strakonice a Technickými službami Strakonice, s.r.o., přičemž předmětem 
dodatku bude vyjmutí b.j. č. 001 v č.p. 9 Pod Hradem (areál letního kina) o velikosti 2+1 a výměře 
57,18 m2 z předmětu správy. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem Dodatku č. 10 k Mandátní smlouvě o správě obecního majetku ze dne 
12.3.1998, uzavřené mezi městem Strakonice a Technickými službami Strakonice, s.r.o.,  
 
21) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 001, v č.p. 831, Mírová, Strakonice 
Usnesení č. 0799/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 10 k Mandátní smlouvě o správě obecního majetku ze dne 12.3.1998, 
uzavřené mezi městem Strakonice a Technickými službami Strakonice, s.r.o., přičemž předmětem 
dodatku bude vyjmutí b.j. č. 001 v č.p. 831 ul. Mírová (areál Domu kultury) o velikosti 2+1 a výměře 
56,67 m2 z předmětu správy. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-448 mezi městem Strakonice a 
příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko, se sídlem Mírová ul. 831, 386 01 Strakonice, IČ: 
00367869, kde dojde ke změně čl. I, odstavce I Předmět výpůjčky a projev vůle, u nemovitostí – Dům 
kultury čp. 831 ve znění: 
Dům kultury čp. 831:  
- budova čp. 831  na pozemcích p.č. st. 1015/1 a  p.č. st. 1015/2 - včetně bytového fondu – 1 bytová 
jednotka č. 001 o velikosti 2+1 
- pozemek p.č. st. 1015/1 – výměra 1.671 m2

 

- pozemek p.č. st. 1015/2 – výměra 202 m2
 

- pozemek p.č. 1499/1 – výměra 5.405 m2
 

- pozemek p.č. 1504 – výměra 76 m2 
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- pozemek p.č. 1501 – výměra 198 m2
 

- pozemek p.č. 1500 – výměra 44 m2
 

- pozemek p.č. 1502 – výměra 317 m2    (vyjma bytového fondu – 1 bytová jednotka) 
- výše uvedené pozemky  včetně příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, lavičky, …), vše  
v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  

 areál „Letní kino čp. 9“:  
- budova občanské vybavenosti (hlediště) čp. 9 na pozemku p.č. st.  955 - včetně bytového fondu – 1 
bytová jednotka č. 001 o velikosti 2+1 
- pozemek p.č. st. 955 – výměra 1.873 m2

 

- stavba (pokladna) na pozemku p.č. st. 957 
- pozemek p.č. st. 957 – výměra 79 m2

 

- stavba (WC) na pozemku p.č. st. 958 
- pozemek p.č. st. 958 – výměra 68 m2

 

- stavba na pozemku p.č. st. 956 
- pozemek p.č. st. 956 – výměra 186 m2

 

- pozemek p.č. 10/1 – výměra 3.244 m2
 

- stavba na pozemku p.č. st. 959 
- pozemek p.č. st. 959 – výměra 106 m2

 

- výše uvedené pozemky  včetně příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, lavičky, …), vše v k.ú. 
Nové Strakonice, obec Strakonice.  

III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem Dodatku č. 10 k Mandátní smlouvě o správě obecního majetku ze dne 
12.3.1998, uzavřené mezi městem Strakonice a Technickými službami Strakonice, s.r.o., a Dodatku č. 
3 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-448. 
 
22) Pan Miroslav Blažek, Přešťovice, Strakonice – žádost o přednostní přidělení bytu 
Usnesení č. 0800/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost pana Miroslava Blažka, Přešťovice, týkající se přednostního přidělení bytu. 
 
23) Seznam uchazečů, u kterých bylo o provedeno šetření 
Usnesení č. 0801/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápisy z provedených šetření. 
 
24) Paní Irena Balogová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0802/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B11 o velikosti 1+1 a 
výměře 57,27 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, se slečnou Irenou Balogovou,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením splátky dluhu, dle podmínek dohodnutých v Dodatku č. 5, za měsíc červen do 
20.6.2015 a uhrazením nájemného za měsíc červen, a to do 20.6.2015. V případě, že slečna Irena 
Balogová, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc červen do 20.6.2015, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
25) Manž. Karel a Brigita Irdzovi, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0803/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
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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 červen do 20.6.2015. V případě, že manželé Karel a Brigita 
Irdzovi, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc červen do 20.6.2015, nebude jim smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
26) Paní Jana Všiváková, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0804/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 2+1 a 
výměře 69,10 m2 v domě č.p. 767 ul. V Ráji pro paní Janu Všivákovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
části nájemného ve výši 693,- Kč za měsíc květen a  nájemného za měsíc červen, a to do 20.6.2015. 
V případě, že paní Jana Všiváková, Strakonice, neuhradí část nájemného ve výši 693,- Kč za měsíc 
květen a nájemné za měsíc červen do 20.6.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
27) Paní Denisa Žigová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0805/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská pro slečnu Denisu Žigovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
splátky dluhu za měsíc červen, dle podmínek dohodnutých ve smlouvě o nájmu bytu a nájemného za 
měsíc červen, a to do 20.6.2015. V případě, že slečna Denisa Žigová, Strakonice neuhradí splátku 
dluhu za měsíc červen a nájemné za měsíc červen do 20.6.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
28) Paní Žaneta Grundzová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0806/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 005 o velikosti 1+1 a 
výměře 33,30 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská s paní Žanetou Grundzovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen a červen do 20.6.2015. V případě, že paní Žaneta Grundzová, Strakonice 
neuhradí nájemné za měsíc květen a červen do 20.6.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
29) Paní Alžběta Lacková, Bažantnice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0807/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
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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 červen do 20.6.2015. V případě, že paní Alžběta Lacková, Bažantnice  
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc červen do 20.6.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
30) Paní Vladimíra Božovská, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0808/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 016 o velikosti 1+1 a 
výměře 52,78 m2 v domě č.p. 204, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Vladimírou Božovskou,   
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen a uhrazením splátky dluhu za měsíc červen, dle 
podmínek dohodnutých ve smlouvě o nájmu bytu, a to do 20.6.2015. V případě, že paní Vladimíra 
Božovská, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc červen do 20.6.2015, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
31) Manž. Zdeněk a Jolana Kunovi, Bažantnice, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu 
bytu 
Usnesení č. 0809/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 1+0 a 
výměře 43,48 m2 v domě č.p. 518, Bažantnice, Strakonice II, s manželi Zdeňkem a Jolanou 
Kunovými, Bažantnice, Strakonice II, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 
další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 20.6.2015. V případě, že 
manželé Jolana a Zdeněk Kunovi, Bažantnice, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc červen do 
20.6.2015, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
32) Paní Patricie Bledá, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0810/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007 o velikosti 1+1 a výměře 
36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou Patricií Bledou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červen a uhrazením splátky dluhu za měsíc červen, dle podmínek 
dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.6.2015. V případě, že Patricie Bledá,  Strakonice neuhradí 
nájemné a splátku dluhu za měsíc červen do 20.6.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
33) Paní Nikola Pačajová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0811/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
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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 červen a uhrazením splátky dluhu za měsíc červen, dle 
podmínek dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.6.2015. V případě, že slečna Nikola Pačajová, 
Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc červen do 20.6.2015, nebude jí smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
34) Paní Helena Irdzová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0812/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č.003 o velikosti 2+1 a 
výměře 65,90 m2 v domě č.p. 768 V Ráji, Strakonice, se slečnou Helenou Irdzovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červen a to do 20.6.2015. V případě, že slečna Helena Irdzová,  
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc červen do 20.6.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Dále předmětem dodatku bude ustanovení, že paní Helena Irdzová, Strakonice, po dohodě 
s pronajímatelem uznává dluh ve výši 5.585,- Kč (500,- Kč - pokuty MP + 1.890,- Kč  - komunální 
odpad, 2.390,- Kč – komunální odpad za syna Jana Alexandra Bílého, 805,- Kč – komunální odpad za 
dceru Valentýnu Bílou). Nájemce se zavazuje tento dluh uhradit v pravidelných splátkách po 1.000,- 
Kč měsíčně, splatných vždy do 20. dne v měsíci počínaje měsícem následujícím po uzavření tohoto 
dodatku, pod ztrátou výhody splátek. Nedodržení tohoto splátkového kalendáře bude považováno za 
hrubé porušení této nájemní smlouvy s právem pronajímatele odmítnout prodloužení nájemní 
smlouvy. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
35) Dagmar Říhová, Strakonice – Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0813/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B41 o velikosti 2+1 a 
výměře 85,14 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, s paní Dagmar Říhovou,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červen do 30.6.2015. V případě, že paní Dagmar Říhová, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc červen do 30.6.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
36) Věra Hrehová, Strakonice – prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0814/2015 (21/1) 
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,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červen do 20.6.2015. V případě, že paní Věra Hrehová, Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc červen do 20.6.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
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37) Július a Marek Sivákovi, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0815/2015 (21/1) 
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 a červen do 20.6.2015 a 
uhrazením části splátky dluhu za měsíc květen ve výši 1.500,- Kč a splátky dluhu za měsíc červen do 
20.6.2015, dle podmínek dohodnutých ve smlouvě o nájmu bytu. V případě, že pan Július Sivák a pan 
Marek Sivák, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc květen a červen do 20.6.2015 a část splátky 
dluhu ve výši 1.500,- Kč za měsíc květen a splátku dluhu za měsíc červen do 20.6.2015, nebude jim 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
38) Zdenka Murgáčová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0816/2015 (21/1) 
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 červen do 20.6.2015. V případě, že paní Murgáčová, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc červen do 20.6.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
39) Josef Janeček, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0817/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 018 o velikosti 3+1 a 
výměře 78,70 m2 v domě č.p. 1237 ul. Mládežnická pro pana Josefa Janečka, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen a červen do 20.6.2015. V případě, že pan Josef Janeček, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc květen a červen do 20.6.2015, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
40) Marie Ranglová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0818/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 o velikosti 1+1 a 
výměře 53,14 m2 v domě č.p. 809 ul. Zahradní, Strakonice, s paní Marií Ranglovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o dalších  ¼ roku. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen a červen do 20.6.2015. V případě, že paní Marie Ranglová, 
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc květen a červen do 20.6.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
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41) Stanislav a Karla Novákovi, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0819/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 021 o velikosti 2+1 a 
výměře 76,13 m2 v domě č.p. 76 ul. Bezděkovská, Strakonice, s manž. Stanislavem a Karlou 
Novákovými, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o dalších ¼ roku. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 20.6.2015 a uhrazením splátky dluhu 
za měsíc červen do 20.6.2015. V případě, že manž. Novákovi, Strakonice neuhradí nájemné a splátku 
dluhu za měsíc červen do 20.6.2015, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
42) Mária Kudrá čová, Strakonice – prodloužení nájemní smlouvy  
Usnesení č. 0820/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  A28 o velikosti 1+0 a výměře 
41,99 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, pro paní Máriu Kudráčovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o dalších ½ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červen do 20.6.2015. V případě, že paní Kudráčová neuhradí nájemné za měsíc 
červen do 20.6.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
43) Olga Malíková (dříve Horváthová), Strakonice – prodloužení nájemní smlouvy  
Usnesení č. 0821/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  A44 o velikosti 1+1 a výměře 
43,89 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, pro paní Olgu Malíkovou (dříve Horváthovou), 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o dalších ½ roku. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 20.6.2015. V případě, že paní Malíková neuhradí 
nájemné za měsíc červen do 20.6.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
44) Martina Rovňanková (dříve Kopecká),  Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0822/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007 o velikosti 2+1 a výměře 
69,30 m2 v domě č.p. 47 Velké náměstí, Strakonice pro paní Martinu Kopeckou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením 
části nájemného ve výši 2.763,- Kč za měsíc květen a nájemného za měsíc červen do 20.6.2015 a 
uhrazením splátky dluhu za měsíc květen a červen do 20.6.2015. V případě, že paní Rovňanková 
neuhradí část nájemného ve výši 2.763,- Kč za měsíc květen, nájemné za měsíc červen do 20.6.2015 a 
splátku dluhu za měsíc květen a červen dle Dohody o přistoupení dluhu do 20.6.2015, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
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45) Společenství vlastníků pro dům čp. 258, 259 a 260, pan Jiří Raus, 386 01 Strakonice, IČ: 
26113597 - žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 190/1 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 0823/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 190/1 o výměře cca 135 m2 v k.ú. Strakonice, 
obec Strakonice, za účelem údržby předmětného pozemku, zeleně. 
Na předmětné části pozemku dojde, po konzultaci s odborem životního prostředí MěÚ Strakonice, k 
vysazení nových rostlin podél bytového domu čp. 258, 259 a 260, ul. Na Stráži 260, 386 01 
Strakonice. 
 
46) Slečna Barbora Dufková, Strakonice a pan Jakub Viták, Blatná 
- žádost o výpůjčku části  pozemku p.č. 746/12 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 

Usnesení č. 0824/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 746/12 o výměře cca 1700 m2 v k.ú. Strakonice, 
obec Strakonice, za účelem údržby a péče o interakční prvek číslo 220 – Okrouhlík, jehož cílem je 
zachování a prohloubení přirozeného charakteru dřevinných společenstev. Tato činnost bude 
konzultována s odborem Životního prostředí  MěÚ Strakonice – Ing. Feitem.  
 
47) Žádost o zřízení věcného břemene příjezdové cesty k objektu čp. 262 v ulici Vodárenská -  
„Hospoda v Habeši“  
Usnesení č. 0825/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku parc.č. 945/1 o výměře cca 300 m2, v kat. území 
Dražejov u Strakonic, na které se nachází příjezdová komunikace. 
 
48) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Dražejov – parc. č. 1101 - kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o., Katovická 175,  386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0826/2015 (21/1) 
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 1326/3 v k.ú. Dražejov u Strakonic v 
souvislosti se stavbou: „Dražejov – parc. č. 1101 - kNN“, dle sazebníku, za  podmínky uložení kabelu 
NN do stávající chráničky. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
49) Pan Jan Štaubert, 142 00 Praha 4 – žádost o pronájem pozemku v lokalitě pod Hvězdou v 
době konání Václavské poutě  
Usnesení č. 0827/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájem části pozemku  p.č. 97/1  v k.ú. Strakonice, o výměře cca 950 m2, zpevněná plocha 
(zámková dlažba), za cenu  45.000,- Kč,  za celou dobu nájmu, tj.  v  době  konání Václavské poutě ve 
Strakonicích,  tzn. od čtvrtka 17. září 2015 do úterý 29. září 2015, za účelem umístění prodejních 
stánků a provozování stánkového prodeje, panu Janu  Štaubertovi, 142 00 Praha 4.            
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 



 20 

HLASOVÁNO: pro 7 -  schváleno 

 
50) Český svaz chovatelů, Základní organizace č. 1, Podsrpenská 339, Strakonice – žádost o 
pronájem veřejného prostranství – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 0828/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1120/2 v k.ú. Strakonice  o výměře cca 2.200 m2   
 
51) Pan Jakub Helma, Radošovice, Kapsova Lhota, 386 01 Strakonice – žádost o pronájem 
pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 0829/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pacht části pozemku p.č. 122/3 o výměře cca 8.716 m2 , za účelem 
provozování zemědělské činnosti.  
 
52) Pan Vladimír Soukup, Strakonice – žádost o pronájem plochy k vybudování zahradní 
restaurace  
Usnesení č. 0830/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s navrhovanou cenou pronájmu  10.000,- Kč ročně od pana Vladimíra Soukupa.  
II. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 97/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 100 m2  panu Vladimíru 
Soukupovi, Strakonice, za cenu 16.000,- Kč ročně + aktuální sazba DPH, za účelem umístění a 
provozování zahradní restaurace včetně sociálního zázemí.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou ½ roku. 
V nájemní smlouvě bude uvedena podmínka, že nájemcem vybudované veřejné WC sloužící 
k předmětu nájmu  bude v případě veřejných akcí pořádaných v dané lokalitě sloužit veřejnosti a dále 
se nájemce v předmětné nájemní smlouvě zaváže výhradně k prodeji strakonického piva od 
společnosti DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas architekta města, stavebního úřadu a dalších dotčených odborů 
MěÚ Strakonice, Policie ČR, Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
53) Areál „Bažantnice“ 
Usnesení č. 0831/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
předložený materiál, týkající se areálu Bažantnice.  
 
54) RI PARTNERS s.r.o., Libušská 220/234, Libuš , 142 00 Praha, IČ: 24777374  - žádost o 
směnu  pozemků – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 0832/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost o směnu části pozemku p.č. 1371/130  o  výměře cca 480 m2, pozemku  p.č. 1371/114 o výměře 
62 m2  a pozemku p.č. 1371/70 o výměře 26 m2 , které jsou ve vlastnictví města za část pozemku p.č. 
1371/113  o  výměře cca 83 m2, část pozemku p.č. 1371/33 o výměře cca 39 m2 a část pozemku p.č. 
353/3 o výměře cca 249 m2  (budoucí vlastník RI  PARTNERS s.r.o.), vše v k.ú. Strakonice. 
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II. Souhlasí  
s uskutečněním veřejného projednání v této záležitosti s ohledem na stížnost občanů lokality Jezárka 
ze dne 12.5.2015.  
 
55) Žádost o vybudování veřejného osvětlení v lokalitě Zahrádkářských kolonií u Blatského 
rybníka . 
Usnesení č. 0833/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí   
s uložením kabelu NN pro vybudování veřejného osvětlení v lokalitě zahrádkářských kolonií u 
Blatského rybníka. 
II. Nesouhlasí   
s uložením kabelové chráničky v navrhované trase budoucího veřejného osvětlení v lokalitě 
zahrádkářských kolonií u Blatského rybníka. 
 
56) SRSoft spol s r.o., Bezděkovská 30, Strakonice – žádost o úpravu parkovacího režimu 
Usnesení č. 0834/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s úpravou parkovacího režimu na parkovišti před objektem obchodního domu Prior, pozemky p.č. 
726/4, p.č. 726/16 a p.č. 726/18, vše v k.ú. Nové Strakonice, o přibližné výměře cca 1.290 m2 .  
 
57) Pronájem celého areálu tržnice včetně prodejních stánků u kostela Svaté Markéty 
Usnesení č. 0835/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
majetkovému odboru jednat s p. Bláhovcem o podmínkách případné NS. 
 
58) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví města 
Strakonice p.č. dle KN 945/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti realizací stavby: 
„Elektrop řípojka na pozemku p.č. KN 945/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic“.  
Žadatel: TJ ČZ Strakonice, oddíl nohejbalu, Máchova 108, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0836/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uložením elektropřípojky včetně rozvodné skříně do pozemku  v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 945/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s realizací stavby: „Elektropřípojka na pozemku 
p.č. KN 945/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic“,dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
59) Sdružení zdravotně postižených v ČR, územní pracoviště Strakonice, ul. Stavbařů 213, 386 
01 Strakonice, IČ: 00436593 
- žádost o vydání souhlasu s umístěním sídla pobočných spolků 
Usnesení č. 0837/2015 (21/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním sídla pobočného spolku Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s. v  budově čp.  213  na 
pozemku p.č. st. 854 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem Souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla pobočného spolku Sdružení 
zdravotně postižených v ČR, z.s.. 
III. Souhlasí  
s umístěním sídla pobočného spolku Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České 
republice, z.s. v budově čp. 213 na pozemku p.č. st. 854 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice.  
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IV. Pověřuje 
starostu města podpisem Souhlasu s umístěním sídla pobočného spolku Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením v České republice, z.s.. 
V. Souhlasí 
s umístěním sídla pobočného spolku Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. v budově 
čp. 213 na pozemku p.č. st. 854 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice.  
VI. Pověřuje  
starostu města podpisem  Souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla pobočného spolku Svazu 
postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.. 
 
1) Pravidla pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města Strakonice 
Usnesení č. 0838/2015 (21/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
schválit s účinností ode dne 1. července 2015 předložená Pravidla pro přidělování a pronajímání bytů 
ve vlastnictví města Strakonice a k tomuto dni ukončit účinnost předchozích Zásad hospodaření s byty 
ve vlastnictví města Strakonice schválených Zastupitelstvem města Strakonice dne 15.3.2003, úplné 
znění, jak vyplývá ze změn provedených v Zastupitelstvu města č. 689/ZM/2005 ze dne 22.6.2005, č. 
402/ZM/2008 ze dne 25.6.2008 a č. 168/ZM/2011 ze dne 14.9.2011. 
 
2) Žádost o prodej části pozemku parc.č. st. 182/1 v kat. území Nové Strakonice 
Žadatel: ZNAKON, a.s., IČ 260 18 055, se sídlem Sousedovice 44, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0839/2015 (21/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
doplnit nabídky o  návrh (vizualizaci) plánovaného objektu garáží na části pozemku parc.č. st. 182/1 
v kat. území Nové Strakonice. 
 
3) Vyhlášení záměru na prodej pozemků v průmyslové zóně Kání Vrch  
Žadatel: Ivo Čermák, Strakonice  
Usnesení č. 0840/2015 (21/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc.č. 1208/16 v kat. území Strakonice. 
II. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc.č. 1208/5, v kat. území Strakonice, a to 
z důvodu ponechání těchto pozemků jako rezervní plochy. 
 
4) Užívání pozemku ve vlastnictví města - přeplocení pozemku  
Usnesení č. 0841/2015 (21/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s kontaktováním spoluvlastníků zahrady parc.č. 771/13 a pozemku parc. č. st. 3213/1 v kat. 
území Strakonice ohledně bezesmluvního užívání  pozemků ve vlastnictví města Strakonice, a to části 
pozemku parc.č. 1285/13 o výměře 201 m2 (dle geometrického plánu č. 3455-58/2014 vyhotoveného 
Ing. Františkem Lebedou se jedná o parcelu nově označenou parc.č. 1285/14 o výměře 200 m2 a 
parc.č.1285/16 o výměře 1 m2) a pozemku parc. č. st. 3213/2 o výměře 15 m2, vše v kat. území 
Strakonice, a učinit poslední pokus o smírné řešení spočívající v nabídce na odkoupení zaplocených 
pozemků (bez vjezdu do garáže) za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem. V případě nezájmu 
druhé strany řešit záležitost soudní cestou.  
 
5) Výkup pozemku parc.č. 100/1 a parc.č. 100/3 v kat. území Strakonice  
Usnesení č. 0842/2015 (21/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
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souhlasit s výkupem pozemků parc.č. 100/1 o výměře 6624 m2 a parc.č. 100/3 o výměře 245 m2, vše 
v kat. území Strakonice, a to i samostatně po podílech od jednotlivých spoluvlastníků. Kupní cena 
bude stanovena na základě znaleckého posudku.    
 
6) Dodatek č.2 k smlouvě o poskytnutí účelové dotace – Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace 
Usnesení č. 0843/2015 (21/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením dodatku č.2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v souvislosti s realizací 
stavby: „Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice“. Předmětem dodatku je snížení 
účelové dotace o částku 1.487.610,- Kč odpovídající výši DPH původní částky. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2. 
 
7)  Pan Eduard Oberfalcer, Prachatice – žádost o prodej pozemku  - vyhlášení záměru 
Usnesení č. 0844/2015 (21/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. st. 37/4 o výměře jak v celém rozsahu, tj.       
1429 m2 , tak i v minimálním rozsahu tj.cca 400 m2 , v k.ú. Strakonice.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. st.  37/4 v k.ú. Strakonice.  
 
8) Pan Jiří Chalupa, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 0845/2015 (21/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1394 o výměře cca 65 m2, přesná výměra 
bude určena na základě geometrického plánu, s tím, že v severní části pozemku, kde je navržené 
veřejné prostranství v šíři cca 2 m, je možný odprodej pozemku pouze s vědomím kupujícího, že tato 
část pozemku nebude moci být oplocena. 
 
9) Pan Petr Mach – sportovní a PR manažer TJ Dražejov – návrh občana - vyhlášení záměru na 
prodej  
Usnesení č. 0846/2015 (21/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej objektu čp. 272 – Myslivna v Nové Dražejově, nacházející se 
na pozemku p.č. st. 346 , vše v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
 
10)  Manželé Pavel a Ing. Marika Šmicovi, Beroun 266 01 – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 0847/2015 (21/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 300/11 v k.ú. Mutěnice u Strakonic o výměře cca 1180 m2 , 
manželům Pavlu a Ing. Marice Šmicovým, Beroun 266 01, za jejich cenovou nabídku 100,- Kč/m2 . 
Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu a poloha prodávaného pozemku bude 
určena přímo na místě pracovníky majetkového odboru a odboru rozvoje tak, aby nedošlo k prodeji 
pozemku v trase pod stávající cestou – cyklostezkou.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
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11) Manželé Věra a Martin Gebelovi,  Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 0848/2015 (21/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 997/9 v k.ú. Dražejov u Strakonic manželům Gebelovým,  
Strakonice,  za nabízenou  cenu 250,- Kč/m2  a řešit užívání pozemku formou výpůjčky.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p.č. 997/9 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic.  
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 997/9 o výměře cca 300 m2   k.ú. Dražejov u 
Strakonic, za účelem zřízení okrasné zahrady.  
 
12) Slečna Barbora Dufková, Strakonice a pan Jakub Viták, Blatná – žádost o prodej pozemku – 
vyhlášení záměru 
Usnesení č. 0849/2015 (21/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 746/7 o výměře cca 480 m2  v k.ú. 
Strakonice, přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
 
13) Manželé Ing. František Hrach a paní Zdeňka Hrachová, oba bytem Strakonice – žádost o 
stanovisko k uplatnění předkupního práva  
Usnesení č. 0850/2015 (21/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s nevyužitím nabídky  prodeje pozemku p.č. 33/17 o výměře 128 m2, podílu o velikosti 1/8 
k pozemku p.č. 33/63 o výměře 87 m2 a podílu o velikosti 1/9 k pozemku p.č. 33/64 o výměře 130 m2, 
vše v k.ú. Nové Strakonice od manželů Ing. Františka Hracha a paní Zdeňky Hrachové (vlastníci 
těchto nemovitých věcí v SJM) z titulu předkupního práva, zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
 
14) Manželé Ing. Jaroslav Pudil a paní Mgr. Alena Pudilová, oba bytem Strakonice – žádost o 
stanovisko k uplatnění předkupního práva  
Usnesení č. 0851/2015 (21/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s nevyužitím nabídky  prodeje pozemku p.č. 44/1 o výměře 462 m2, podílu o velikosti 1/10 
k pozemku p.č. 44/86 o výměře 124 m2 a podílu o velikosti 1/12 k pozemku p.č. 44/95 o výměře 120 
m2, vše v k.ú. Nové Strakonice od manželů Ing. Jaroslava Pudila a Mgr. Aleny Pudilové (vlastníci 
těchto nemovitých věcí v SJM) z titulu předkupního práva, zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
 
15) Návrh odboru životního prostředí na převod pozemku p.č. 588/33 o výměře 1 084 m2 v k.ú. 
Strakonice – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 0852/2015 (21/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na bezúplatný převod pozemku p.č. 588/33 o výměře 1 084 m2 v k.ú. 
Strakonice. 
 
16) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 0853/2015 (21/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
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souhlasit vyřazením níže  uvedeného majetku  města Strakonice  s pořizovací  cenou vyšší než 
20.000,- Kč: 
MŠ A.B.Svojsíka Strakonice: 
- elektrický konvektomat Retigo DA 61185 -  poř. cena 249.739,- Kč, r.poř. 2001 
MŠ Šumavská Strakonice: 
- příjmová váha Digi DS 516S – poř. cena 54.900,- Kč, r.poř. 1999. 
 
17) Úprava usnesení č. 118/ZM/2015 ze dne 13.5.2015  
Usnesení č. 0854/2015 (21/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s úpravou usnesení č. 118/ZM/2015 schváleného Zastupitelstvem města Strakonice dne 
13.5.2015 a to tím způsobem, že se po odečtení oprávek za roky 2013 a 2014 u majetku účetně 
odepisovaného snižuje zůstatková hodnota majetku, která činí po správném odečtení oprávek místo 
původně uvedených 185.711,05 Kč pouze 130.907,85 Kč a celková hodnota majetku předávaného ze 
správy MěKS do správy města Strakonice ke dni 31.5.2015  činí tedy 1.082.158,19 Kč.  
 
18) Dům čp. 220,  ul. Tovární v Nových  Strakonicích s pozemky 
Usnesení č. 0855/2015 (21/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej domu čp. 220 v ulici Tovární v části obce Strakonice II s   
parc.č. st. 240 o výměře 472 m2 (dům čp. 220 je součástí pozemku parc.č. st. 240) a s pozemky   
parc.č. 596/7 o výměře 285 m2, parc.č. 596/8 o výměře 538 m2,  parc.č. 596/9 o výměře 334 m2,  
parc.č. 596/10 o výměře 278 m2 a parc.č. 596/11 o výměře 485 m2,  vše v k.ú. Nové Strakonice, za 
minimální kupní cenu ve výši 3.990.000,-Kč. 
 
19) Nabídka pozemků Stavebního bytového družstva Strakonice 
Žadatel: Stavební bytové družstvo Strakonice, IČ 00038911, sídlem Heydukova 116, 386 11 
Strakonice 
Usnesení č. 0856/2015 (21/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s bezúplatným převodem id. podílu ve výši 92173/162945 na pozemcích v lokalitě Šumavská: 
podíl na  parc.č. 343/1 o výměře 17700 m2, parc.č. 343/24 o výměře 3769 m2, parc.č. 343/28 o výměře 
236 m2, parc.č. st. 322 o výměře 19 m2, parc.č.st. 320 o výměře 18 m2, parc.č. st. 319 o výměře 19 m2, 
parc.č. st. 312 o výměře 19 m2, parc.č. st. 308 o výměře 19 m2, a parc.č. st. 301 o výměře 19 m2, vše  
v kat. území Přední Ptákovice,  
nabízených městu Strakonice Stavebním bytovým družstvem Strakonice, IČ 00038911, se sídlem 
Heydukova 116, 386 11 Strakonice.  
 
20) Budova bývalé školy na Podsrpu – vyhlášení záměru na prodej 
Usnesení č. 0857/2015 (21/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej budovy bývalé školy na Podsrpu – budova čp. 30 v části obce Přední 
Ptákovice, postavené na st. parc.č. 34 a pozemků parc. st. 34 o výměře 679 m2 – zastavěná plocha a 
nádvoří, parc.č. 181/2 o výměře 1042 m2 - zahrada, vše v kat. území Přední Ptákovice, za cenu 
minimálně ve výši 1.950.000,- Kč (cena obvyklá (tržní) dle znaleckého posudku Jiřího Panušky č. 
6607-222/13  ke dni 25.6.2013).  
 
21) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 0858/2015 (21/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
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souhlasit vyřazením níže  uvedeného majetku  města Strakonice  s pořizovací  cenou vyšší než 
20.000,- Kč: 
ZŠ Dukelská Strakonice: 
- hrotový soustruh Lang – poř. cena 25.713,- Kč, r.poř. 1960 
- frézka nástrojová – poř. cena 22.932,- Kč, r.poř. 1960 
- notebook s příslušenstvím – poř. cena 29.024,- Kč, r.poř. 2008 
- elektrický tlakový kotel 150l – poř. cena 237.699,- Kč, r.poř. 1995.  
 
1) Otevřené podlimitní řízení v souvislosti s dodavatelem stavby „Revitalizace sídliště Mír, 
Strakonice – III. etapa – náměstíčko, parkoviště u pivovaru“ 
Usnesení č. 0859/2015 (21/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek s vyhodnocením otevřeného podlimitního řízení 
na dodavatele stavby: „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – III. etapa – náměstíčko, parkoviště u 
pivovaru“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností EUROVIA CS a.s., závod České 
Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice, IČ: 45274924, za celkovou cenu díla 13.341.703,44 
Kč bez DPH, tj. 16.143.461,17 Kč vč. DPH. Termín plnění je do 31.10.2015. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem EUROVIA CS a.s., závod České Budějovice, Planá 72, 370 
01 České Budějovice, IČ: 45274924 na dodávku díla „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – III. etapa 
– náměstíčko, parkoviště u pivovaru“ za celkovou cenu 13.341.703,44 Kč bez DPH, tj. 16.143.461,17 
Kč vč. DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy 
 
2) Žádost o ukončení nájemní smlouvy – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 
v ČR, o.s., okresní organizace  Strakonice 
Usnesení č. 0860/2015 (21/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy č. 2011-327 uzavřené mezi městem Strakonice a Společností pro 
podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., okresní organizace Strakonice, se sídlem Stavbařů 
216, Strakonice, a sice dohodou ke dni 30.6.2015.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody. 
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostorů ve II. nadz. podlaží  budovy  bývalé ZŠ 
Lidická 194 ve Strakonicích, konkrétně učebny o výměře 68,90 m2 a WC o výměře     11,80 m2.  
 
3) Pan David Boček, Strakonice – žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 0861/2015 (21/1b) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem pozemku p.č. 1360/1 o výměře 873 m2  v k.ú. Strakonice.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. 1360/1 v k.ú. Strakonice.  
 
4) Pan David Boček, Strakonice – žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 0862/2015 (21/1b) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem pozemku p.č. 1359 o výměře 502 m2  v k.ú. Strakonice.  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. 1359 v k.ú. Strakonice.    
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5)  
-   Pan Pavel Svoboda, Strakonice  
- Šmidingerova knihovna, Zámek 1, Strakonice – žádost o souhlas s umístěním tzv. 
miniknihovny v areálu restaurace Zavadilka,  
Usnesení č. 0863/2015 (21/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s pronájmem části předmětu nájmu třetí osobě, dle nájemní smlouvy číslo 02-106 ze dne 29.4.2002, 
uzavřené mezi městem Strakonice a panem Ing. Pavlem Svobodou, Strakonice, a to pro Šmidingerovo 
knihovnu, Zámek 1, Strakonice, za účelem umístění tzv. miniknihovny.  
 
6) ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 545/56, Praha, Nusle 
– výpůjčka pozemků p.č. 642/7 a p.č. 1288/34, vše v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 0864/2015 (21/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi smluvními stranami, ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 
65993390, se sídlem Na Pankráci 545/56, Praha, Nusle a městem Strakonice, jejímž předmětem bude 
výpůjčka pozemků  p.č. 642/7 o výměře 155 m2 a p.č. 1288/34 o výměře 51 m2, vše v k.ú. Strakonice, 
za účelem zajištění výstavby I/22 Strakonice dle projektové  dokumentace, a to na dobu určitou po 
dobu stavby, nejdéle 5-ti let. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
7) Záměr na pronájem – vpusť u břehu řeky Otavy 
Usnesení č. 0865/2015 (21/1b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem vpusti č. I o výměře 29 m2 u břehu řeky Otavy na poz. p.č. 227/1 
v k.ú. Strakonice.  
 
8) Předběžné oznámení veřejného zadavatele o úmyslu zadat veřejnou zakázku na realizaci 
akce: „Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice II. Etapa“ 
Usnesení č. 0866/2015 (21/1b) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
majetkovému odboru provést předběžné oznámení veřejného zadavatele dle § 86 zákona č.137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách o úmyslu zadat podlimitní veřejnou zakázku „Revitalizace Rennerových 
sadů, Strakonice II. etapa“. 
 
9) Strakonice – oprava vodovodu LT 400 v prostoru kolejiště 
Usnesení č. 0867/2015 (21/1b) 
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: „Strakonice – oprava vodovodu LT 400 v prostoru kolejiště“, za podmínek a v rozsahu 
uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
1. M-luft, s.r.o., Na Lhotkách 418, 155 31 Praha 5 
2. Daich spol. s.r.o., Železná 366, 390 02 Tábor 
3. HOCHTIEF CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 
4. Swietelsky stavební, s.r.o., Boršovská 1713/35, 370 05 České Budějovice 
5. Chládek & Tintěra, a.s. Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice 
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II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „Strakonice – oprava vodovodu 
LT 400 v prostoru kolejiště“. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen  p. Milan Jungvirt  
2. člen  Ing. Jana Narovcová 
3. člen  Ing. Lukáš Srb 
4. člen  Ing. Ludvík Němejc 
5. člen  Ing. Miloš Haiser 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
3. náhradník Ing. Jan Blahout 
4. náhradník p. Jindřich Vondřička 
5. náhradník Michal Bezpalec 
IV. Ukládá 
vedoucímu majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
1) Paní Miroslava Holubová, Strakonice – upřesnění usnesení 
Usnesení č. 0868/2015 (21/1c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s částečnou revokací usnesení číslo 55/ZM/2015 ze dne 18.2.2015, kdy se  vypouští tento 
text: „Na předmětném pozemku se nachází stavba oplocení a vrátka, jež jsou ve vlastnictví pana 
Jaroslava Vachulky, Pohraniční  stráže 61, Strakonice.  
Žadatelka  je o této skutečnosti informována a bere ji na vědomí a není ji při prodeji na závadu.“  
A to vzhledem k tomu, že se na předmětném pozemku již žádná stavba oplocení ani vrátka k oplocení 
se nenachází.  
 
2) Jihočeský kraj, IČ: 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 
37001 České Budějovice – bezúplatný převod pozemků 
Usnesení č. 0869/2015 (21/1c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1066/108 o výměře 348 m2, pozemku p.č. 1066/111 o 
výměře 2813 m2 a pozemku p.č. 1066/114 o výměře 751 m2, vše v k.ú. Strakonice, od Jihočeského 
kraje, IČ: 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České 
Budějovice, na město Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
3) Manželé Ing. Boris Cvetinov a Ing. Atanaska Cvetinová, oba bytem Strakonice – žádost o 
stanovisko k uplatnění předkupního práva  
Usnesení č. 0870/2015 (21/1c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s nevyužitím nabídky  koupě pozemku p.č. 33/32 o výměře 223 m2, podílu o velikosti 1/9 
k pozemku p.č. 33/60 o výměře 111 m2 a podílu o velikosti 1/58 k pozemku p.č. 33/69 o výměře 514 
m2, vše v k.ú. Nové Strakonice od manželů Ing. Borise Cvetinova a Ing. Atanasky Cvetinové (vlastníci 
těchto nemovitých věcí v SJM) z titulu předkupního práva, zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
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4) Předání majetku do správy příspěvkové organizace Šmidingerova knihovna Strakonice, se 
sídlem Zámek čp. 1, Strakonice 
Usnesení č. 0871/2015 (21/1c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s předáním majetku města Strakonice (DDHM) – přenosná nájezdová rampa pro vozíčkáře 
v pořizovací ceně 9.813,10 Kč, jejímž dodavatelem pro město byla spol. Dřevointer Strakonice, s.r.o., 
se sídlem U Hajské 322, Strakonice, do správy příspěvkové organizace Šmidingerova knihovna 
Strakonice, se sídlem, Zámek čp. 1, Strakonice.  
 
5) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 0872/2015 (21/1c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku  města Strakonice s pořizovací  cenou vyšší než 
20.000,- Kč: 
STARZ Strakonice: 
- PC ORION Belatrix 300/512 – poř. cena 21.262,- Kč, r. poř. 2006 
ZŠ Poděbradova Strakonice: 
- počítač PCA486DX2/80MHz – poř. cena 39.170,- Kč, r. poř. 1995 
ZŠ Povážská Strakonice: 
- kopírovací stroj CANON NP6030 –  poř. cena 25.620,- Kč, r. poř. 1970 
MÚSS Strakonice: 
- pračka maloobj. EW 612 F – poř. cena 22.417,50 Kč, r.poř. 2011.   
 
6) ŘSD ČR - Společné zadávací řízení na základě Smlouvy o sdružení zadavatelů veřejné 
zakázky: „I/22 Strakonice“ 
Usnesení č. 0873/2015 (21/1c) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby „I/22 Strakonice“ 
zpracovanou v rámci společného zadávacího řízení na základě uzavřené „Smlouvy o sdružení 
zadavatelů“ č. 2015-00045 mezi městem Strakonice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správou České 
Budějovice, IČ: 65993390, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice. 
 
6. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl 
Usnesení č. 0874/2015 (21/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností  
OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., Čs. Armády 786/20, 160 56 Praha 6. 
Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci kulturního programu akce Strakonické vítání léta 2015 
na strakonickém hradě,  25. dubna 2015.  
Autorská odměna činí  1297 Kč vč. DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
7. Zápis z 4. jednání dopravní komise ze dne 14.5.2015 
Usnesení č. 0875/2015 (21/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 4. jednání  dopravní komise 14.5.2015. 
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8. Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím zřizovaných a založených 
organizací za rok 2014 
Usnesení č. 0876/2015 (21/5) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s celoročním  hospodařením města a jím zřizovaných a  založených organizací za rok 2014 s 
výhradami a přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků . 
 
9. Účetní závěrka města Strakonice za rok 2014 
Usnesení č. 0877/2015 (21/6) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit účetní závěrku města Strakonice za rok 2014. 
 
10. Integrovaný plán rozvoje města Strakonice – zápis z 31. jednání Řídícího výboru IPRM 
Strakonice   
Usnesení č. 0878/2015 (21/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 31. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice ze dne 25. května 2015  
II. Schvaluje 
úpravu Výzvy č. 2 k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu rozvoje 
města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) pro aktivitu 5.2a) – Revitalizace veřejných 
prostranství, a to v bodě 2 – Termíny výzvy, Ukončení příjmu žádostí, kde bude stanoven termín do 
15.7.2015 do 11:00 hod., dále v bodě 2 – Termíny výzvy, Ukončení realizace projektů, kde bude 
původní termín do 30.6.2015 nahrazen novým termínem do 30.11.2015 a v bodě 4 – Způsobilé výdaje 
projektu, Datum ukončení způsobilosti výdajů, kde bude původní termín do 30.6.2015 nahrazen 
novým termínem do 30.11.2015. 
III. Doporu čuje ZM 
schválit zařazení projektových záměrů „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – III. etapa – náměstíčko, 
parkoviště u pivovaru“ a „Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice – II. etapa – dětské hřiště“ do 
indikativního seznamu projektů Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny 
„Sídliště MÍR“)  
 
11. Projekt „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – III. etapa – náměstíčko, parkoviště u 
pivovaru“ – schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města 
Strakonice 
Usnesení č. 0879/2015 (21/8) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 799/ZM/2009 ze dne 16.12.2009, které se týká 
realizace a finančního krytí projektu „Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích – náměstí“, na který 
měla být předložena žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.2 – 
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporovaná aktivita 5.2a) – Revitalizace veřejných 
prostranství, vzhledem k tomu, že došlo k úpravě původního projektového záměru  
II. Doporu čuje ZM 
schválit realizaci projektu „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – III. etapa – náměstíčko, parkoviště u 
pivovaru“ a předložení žádosti o poskytnutí podpory projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje 
města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) do Integrovaného operačního programu, Oblasti 
intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporovaná aktivita 5.2a) – 
Revitalizace veřejných prostranství (celkové výdaje projektu – 16.433.711,-  Kč) 
III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Integrovaného operačního programu kofinancování projektu 
„Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – III. etapa – náměstíčko, parkoviště u pivovaru“ z rozpočtu 
města Strakonice ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2.465.056,65 Kč 
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IV. Doporučuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Integrovaného operačního programu předfinancování projektu 
„Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – III. etapa – náměstíčko, parkoviště u pivovaru“ z rozpočtu 
města Strakonice ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 13.968.654,35 Kč 
 
12. Projekt „Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice – II. etapa – dětské hřiště“ – schválení 
realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 
Usnesení č. 0880/2015 (21/9) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit realizaci projektu „Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice – II. etapa – dětské hřiště“ a 
předložení žádosti o poskytnutí podpory projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města 
Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) do Integrovaného operačního programu, Oblasti 
intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporovaná aktivita 5.2a) – 
Revitalizace veřejných prostranství (celkové výdaje projektu – 5.150.000,- Kč) 
II. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Integrovaného operačního programu kofinancování projektu 
„Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice – II. etapa – dětské hřiště“ z rozpočtu města Strakonice 
ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 772.500,- Kč 
III. Doporu čuje ZM 
schválit v případě přidělení dotace z Integrovaného operačního programu předfinancování projektu 
„Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice – II. etapa – dětské hřiště“ z rozpočtu města Strakonice 
ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 4.377.500,- Kč 
 
13. Zápis z 5. jednání komise pro sport ze dne 21. 5. 2015 a zápis z 6. jednání komise pro sport  
ze dne 25. 5. 2015 
Usnesení č. 0881/2015 (21/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 5. jednání komise pro sport ze dne 21. 5. 2015 a z 6. jednání komise pro sport ze dne 25. 5. 
2015. 
II. Upravuje  
termín konání u poskytnutého finančního příspěvku v usnesení číslo 0268/2015 ze dne 4. 2. 2015 
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč TJ Sokol Strakonice na organizaci župního 
přeboru v plavání ve Strakonicích dne 24. 1. 2015.  
III. Revokuje 
bod XXIX. v usnesení číslo 0641/2015 ze dne 15. 4. 2015.  
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace Basketbalovému klubu Strakonice, Máchova 1113, 386 01 Strakonice, 
IČO: 423 86 748 na úhradu nájmu za sportovní činnost v zařízeních města Strakonice v termínu 
duben-prosinec 2015, a to ve výši 666 300 Kč pro mládež a 107 100 Kč pro dospělé. 
V. Doporučuje ZM  
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 151 950 Kč Sportovnímu klubu Basketbal Strakonice, Na 
Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO: 227 28 911 na pronájem sportovní haly STARZ Strakonice 
pro mládež k zajištění tréninků a utkání mládežnických kategorií v termínu od 1. 4. 2015 do 31. 12. 
2015. 
VI. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 121 200 Kč Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261, 386 01 
Strakonice, IČO: 025 96 938 na tréninkové a zápasové hodiny pro žactvo a dorost (v odpovídajících 
sportovních zařízeních města Strakonice) v termínu od 1. července 2015 do 31. prosince 2015. 
VII. Doporu čuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 251 450 Kč SK Fight Pro Strakonice, Alf. Šťastného 476, 386 
01 Strakonice, IČO: 266 74 190 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice na zajištění 
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pravidelné organizované sportovní činnosti (tréninků) žactva a dorostu v termínu od 1. 4. 2015 do 31. 
12. 2015. 
VIII. Doporu čuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 679 680 Kč Fotbalovému klubu Junior Strakonice, o. s., Na 
Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO: 228 90 947 na pronájem hřišť a zázemí sportovišť města 
Strakonice k činnosti mládeže během tréninků, mistrovských a přátelských utkání v termínu od dubna 
2015 do prosince 2015. 
IX. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 230 400 Kč Fotbalovému klubu Junior Strakonice, o. s., Na 
Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO: 228 90 947 na pronájem hřišť a zázemí sportovišť města 
Strakonice k činnosti mužstva dospělých během tréninků, přátelských a mistrovských utkání v termínu 
od dubna 2015 do prosince 2015. 
X. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 1 392 500 Kč HC Strakonice, Na Křemelce 512, 386 01 
Strakonice, IČO: 466 87 769 na úhradu pronájmu ledové plochy ve Strakonicích využívané pro 
organizovanou sportovní činnost mládeže v termínu od 1. 4. 2015 do 30. 11. 2015. 
XI. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 193 000 Kč HC Strakonice, Na Křemelce 512, 386 01 
Strakonice, IČO: 466 87 769 na úhradu pronájmu ledové plochy ve Strakonicích pro organizovanou 
sportovní činnost A-týmu v termínu od 1. 4. 2015 do 30. 11. 2015. 
XII. Doporu čuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 51 600 Kč Sportovnímu klubu policie Strakonice, Plánkova 
629, 386 01 Strakonice, IČO: 158 18 080 na pronájem tělocvičny TJ ČZ v Máchově ulici pro 
mládežnické kategorie oddílu nohejbalu za účelem zajištění zápasů a tréninků v termínu od dubna 
2015 do prosince 2015. 
XIII. Doporu čuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 58 600 Kč TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 01 Strakonice, 
IČO: 004 75 921 na úhradu nájemného v házenkářské hale a na stadionu Na Sídlišti pro mládež do 18 
let oddílu atletiky v období duben-prosinec 2015. 
XIV. Doporu čuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 548 400 Kč TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 01 
Strakonice, IČO: 004 75 921 na úhradu nájemného v házenkářské hale ve Strakonicích pro mládež 
oddílu házené v období duben-prosinec 2015. 
XV. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 77 375 Kč TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 01 Strakonice, 
IČO: 004 75 921 na úhradu nájemného v házenkářské hale ve Strakonicích za oddíl házené pro 
kategorie dospělých za období duben-prosinec 2015. 
XVI. Doporu čuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 882 549 Kč TJ FEZKO Strakonice, Pod Hradem 128, 386 01 
Strakonice, IČO: 168 20 088 na úhradu pronájmu bazénu STARZu Strakonice pro tréninky  
a soutěžní utkání osmi mládežnických družstev oddílu vodního póla a plavců v termínu od dubna 2015  
do listopadu 2015. 
XVII. Doporu čuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 222 425 Kč TJ FEZKO Strakonice, Pod Hradem 128, 386 01 
Strakonice, IČO: 168 20 088 na úhradu pronájmu bazénu STARZu Strakonice pro tréninky a soutěžní 
utkání mužů a žen družstva vodního póla hrajících I. ligu v termínu od dubna 2015 do listopadu 2015. 
XVIII. Doporu čuje ZM  
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu IV.-XVII. a pověřit starostu podpisem těchto smluv.   
XIX. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 49 500 Kč Sportovnímu klubu Basketbal Strakonice, Na Křemelce 512, 
386 01 Strakonice, IČO: 227 28 911 na pronájem sportovní haly STARZ Strakonice pro dospělé 
k zajištění tréninků a utkání družstev dospělých v termínu od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015. 
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XX. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 29 700 Kč Domu dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417, 386 01 
Strakonice, IČO: 606 50 834 na pravidelnou činnost kroužku mladý záchranář na plaveckém stadionu  
ve Strakonicích v termínu od dubna 2015 do prosince 2015. 
XXI. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 29 700 Kč Domu dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417, 386 01 
Strakonice, IČO: 606 50 834 na pravidelnou činnost kroužku potápění na plaveckém stadionu  
ve Strakonicích v termínu od dubna 2015 do prosince 2015. 
XXII. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 2 250 Kč Domu dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417, 386 01 
Strakonice, IČO: 606 50 834 na pravidelnou činnost střeleckého kroužku v tělocvičně ZŠ Strakonice, 
Krále Jiřího z Poděbrad 882 v termínu od října 2015 do prosince 2015. 
XXIII. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 6 300 Kč Domu dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417, 386 01 
Strakonice, IČO: 606 50 834 na pravidelnou činnost florbalového kroužku v tělocvičně v Lidické ulici 
ve Strakonicích v termínu od září 2015 do prosince 2015. 
XXIV. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 17 750 Kč Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, 
IČO: 025 96 938 na tréninkové a zápasové hodiny pro muže (v odpovídajících sportovních zařízeních 
města Strakonice) v termínu od 1. července 2015 do 31. prosince 2015. 
XXV. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 32 400 Kč Kanoistickému klubu Otava Strakonice, z. s., Radomyšlská 
522, 386 01 Strakonice, IČO: 466 68 152 na pronájem krytého bazénu STARZ Strakonice při zimní 
přípravě mládeže v termínu od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015. 
XXVI. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 28 000 Kč Mantě - diving, o. s., Palackého náměstí 91, 386 01 
Strakonice, IČO: 013 00 784 na pronájem bazénu ve Strakonicích při výcviku dětí v přístrojovém 
potápění v termínu od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015. 
XXVII. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 18 490 Kč POTÁPĚČŮM STRAKONICE, o. s., Kosmonautů 1242, 386 
01 Strakonice, IČO: 226 62 057 na nájemné ve sportovním zařízení v majetku města Strakonice – 
bazén v termínu od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015. 
XXVIII. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč Sportovnímu klubu Basketbal Strakonice, Na Křemelce 512, 
386 01 Strakonice, IČO: 227 28 911 na letní minibasketbalový turnaj 2015 pořádaný v červnu 2015 
(na ceny pro nejlepší hráče a družstva, rozhodčí a pitný režim pro hráče). 
XXIX. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč Sportovnímu klubu Basketbal Strakonice, Na Křemelce 512, 
386 01 Strakonice, IČO: 227 28 911 na letní turnaj žactva a dorostu 2015 pořádaný v červnu 2015 (na 
ceny pro nejlepší hráče a družstva, rozhodčí a pitný režim pro hráče).  
XXX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 000 Kč Sportovnímu klubu Basketbal Strakonice, Na Křemelce 512, 
386 01 Strakonice, IČO: 227 28 911 na II. ročník společného přípravného campu s UBBC Gmünd 
v srpnu 2015 (na ceny pro nejlepší hráče a družstva, rozhodčí a pitný režim hráčů).   
XXXI. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 15 000 Kč České tábornické unii TK Podskalí Strakonice, Nerudova 
1037, 386 01 Strakonice, IČO: 695 67 441 na úhradu autobusu, palivového dřeva, benzínu do 
elektrocentrály  
a spotřebního materiálu při 16. ročníku Tábornické školy konané na Táborové základně ČTU Kadov  
u Blatné v srpnu 2015. 
XXXII. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 19 000 Kč České tábornické unii TK Podskalí Strakonice, Nerudova 
1037, 386 01 Strakonice, IČO: 695 67 441 na výměnu kamen na tuhá paliva v táborové základně 
Kadov u Blatné. 
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XXXIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč Duze Husot, Arch. Dubského 986, 386 01 Strakonice, IČO:  
632 90 367 na služby – otop, voda, elektřina –  za klubovnu (nebytové prostory v ulici Poděbradova 
772,  Strakonice) v termínu od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 
XXXIV. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 20 000 Kč Junáku – českému skautu, středisku Strakonice, z. s., Na 
Křemelce 308, 386 01 Strakonice, IČO: 632 89 946 na náklady spojené s provozem skautských 
kluboven Na Křemelce (tj. platby za energie, respektive vytápění objektu v zimních měsících a 
svícení) v roce 2015. 
XXXV. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 6 000 Kč Kanoistickému klubu Otava Strakonice, z. s., Radomyšlská 
522,  
386 01 Strakonice, IČO: 466 68 152 na technické zajištění 26. ročníku veřejných závodů Strakonické 
slalomy na ostrově na Podskalí v červenci 2015 (na časomíru, stavbu tratě, ceny pro mládež – trička 
s nápisem). 
XXXVI. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 2 000 Kč Mantě - diving, o. s., Palackého náměstí 91, 386 01 Strakonice, 
IČO: 013 00 784 na Den dětí pod vodou v červnu 2015 (na plnění lahví vzduchem, zapůjčení 
potápěčského vybavení, nájem bazénu, ceny pro účastníky a zapůjčení pomůcek pro resuscitaci).  
XXXVII. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 5 000 Kč ORINu, Na Břehu 298, 387 11 Katovice, IČO: 226 76 716 na 
zajištění činnosti spolku v termínu od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 (zejména na vybavení cvičebními 
pomůckami, pořízení jednotných tanečních úborů pro děti a mládež pro prezentaci na tanečních 
soutěžích, startovné při tanečních soutěžích a úhradu nájemného a služeb).  
XXXVIII. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Starý Dražejov, 
Dražejov 38, 386 01 Strakonice, IČO: 671 51 647 na nákup pohárů, diplomů, drobných cen a 
pronájem vybavení (časomíra, ozvučení) při pořádání hasičského víkendu v červenci 2015. 
XXXIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 000 Kč Tělovýchovné jednotě Dražejov, Virt 23, 386 01 Strakonice, 
IČO: 606 50 796 na nákup cen pro účastníky, úhradu doprovodného programu a nákup sportovních 
věcí na jednotlivé disciplíny při Dětském sportovním odpoledni Na Virtě v červnu 2015. 
XL. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 20 000 Kč Tělovýchovné jednotě Dražejov, Virt 23, 386 01 Strakonice, 
IČO: 606 50 796 na úhradu nákladů na sportovní činnost mládežnických celků v roce 2015 (na nájem, 
startovné, provoz vlastního sportoviště, nákup sportovních potřeb). 
XLI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 17 000 Kč TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO:  
004 75 921 na úhradu pronájmu sokolovny a na nákup drobného materiálu pro oddíl sport pro všechny 
v roce 2015. 
XLII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč TJ FEZKO Strakonice, Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, 
IČO: 168 20 088 na soutěž mládeže oddílu kuželek v roce 2015 (na úhradu nákladů v soutěžích a 
turnajích mládežnických družstev, na náklady při pořádání turnajů a náklady spojené s účastí 
mládežnických družstev na turnajích u soupeřů v rámci okresního přeboru a účasti na turnajích 
Mladých nadějí v rámci celé ČR a na zakoupení jednotného oblečení – dresů pro mládež). 
XLIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 32 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 
Strakonice, IČO: 608 29 265 na činnost oddílů, provoz budovy a její údržbu v termínu od 1. 1. 2015  
do 31. 12. 2015.  
XLIV. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 40 000 Kč HC Strakonice, Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO:  
466 87 769 na úhradu pronájmu ledové plochy ve Strakonicích pro organizovanou sportovní činnost 
malých krasobruslařek v termínu od 1. 4. 2015 do 30. 11. 2015.  



 35 

XLV. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 30 000 Kč Kanoistickému klubu Otava Strakonice, z. s., Radomyšlská 
522, 36 01 Strakonice, IČO: 466 68 152 na údržbu a provoz areálu kanoistického klubu v lokalitě 
ostrov na Podskalí ve Strakonicích v roce 2015.  
XLVI. Schvaluje RO č. 36 ve výši 70 000 Kč  
na poskytnutí dotací dle bodu XLIV.-XLV. Rozpočtové opatření bude kryto z prostředků minulých let.  
XLVII. Souhlasí  
s uzavřením smluv o poskytnutí dotace dle bodu XIX.-XLV.   
XLVIII. Pov ěřuje 
starostu podpisem těchto smluv. 
XLIX. Schvaluje RO č. 49 ve výši 3 000 Kč  
přesun finančních prostředků z organizace 214 (ŠCR – sport – dotace) na navýšení příspěvku na 
provoz Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 na dopravu na republikové finále 
ve vybíjené kategorie mladších žákyň v červnu 2015. 
 
14. Nařízení města Strakonice č. 1/2015, kterým se vydává „TRŽNÍ ŘÁD“, 
Usnesení č. 0882/2015 (21/11) 
Rada města po projednání 
I. Vydává  
nařízení města Strakonice č. 1/2015, kterým se vydává „TRŽNÍ ŘÁD“  
 
15. Zápis z  3. jednání Komise pro cestovní ruch  13. dubna 2015 
Usnesení č. 0883/2015 (21/12) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 3. jednání Komise pro cestovní ruch ze dne 13. dubna 2015. 
 
16. Zápis z 5. jednání Komise pro kulturu 20. května 2015 
Usnesení č. 0884/2015 (21/13) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 5. jednání Komise pro kulturu ze dne 20. května 2015 s tím, že město Strakonice nebude 
partnerem kulturního projektu Strakonice nejen sobě, ale akce se uskuteční jen za jeho podpory. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 10 000 Kč Martinu Walterovi, Mutěnice, Strakonice, na hudební akci 
dne 16. 5. 2015 k 25. výročí kapely Z Ničeho Nic (úhrada honorářů, cestovních nákladů, občerstvení 
účinkujícím hudebním skupinám, propagace akce, ozvučení, osvětlování hudební produkce, pronájmu 
prostor a el. energie). Dotace bude poskytnuta z org. 204, významné akce. 
III. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 15 000 Kč SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Strakonice II, 
Sokolovská 38, Strakonice, IČO: 65015355 ke 125. výročí založení sboru na upomínkové předměty a 
pamětní medaile. Dotace bude poskytnuta z org. 204, významné akce. 
IV.  Souhlasí 
s částečnou úhradou nákladů souvisejících s návštěvou žáků a pedagogů z švýcarského partnerského 
města Lengnau ve dnech 1.–6. 6. 2015 Základní škole Strakonice, Dukelská 166, IČO: 47255838 ve 
výši 7 000 Kč na základě vystavené faktury. Bude hrazeno z org. 202, reciproční fond.  
V. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 15 000 Kč Prácheňáčku, z. s., Mírová 831, Strakonice,  
IČO: 65053800 na úhradu části nákladů spojených s reprezentací souboru na mezinárodním festivalu 
v Číně ve dnech 22.– 29. 7. 2015 (náklady na pobyt, dopravu na letiště v Praze  
a zpět, pojištění, suvenýry a rekvizity).  
VI. Souhlasí 
s uzavřením smluv o poskytnutí dotace. 
VII. Pověřuje  
starostu podpisem smluv o poskytnutí dotace. 
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17. Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě v ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice 
Usnesení č. 0885/2015 (21/14) 
Rada města po projednání 
I. Povoluje 
výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 5. B v ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice na 31 žáků pro 
školní rok 2015/2016 za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu kvalitě vzdělávací 
činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
18. Navýšení kapacity školní družiny při ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 a ZŠ F. L.  
Čelakovského, Strakonice, Jezerní  1280 
Usnesení č. 0886/2015 (21/15) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
navýšení kapacity školní družiny při Základní škole Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882  o 15 
žáků na celkovou kapacitu 200 žáků od 1.9.2015. 
I. Schvaluje 
navýšení kapacity školní družiny při Základní škole F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní  1280 o 7 
žáků na celkovou kapacitu 217 žáků od 1.9.2015. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení. 
 
19. Zápis z komise pro sociální věci a zdravotnictví – k tématu Zdravé město Strakonice 
Usnesení č. 0887/2015 (21/16) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z I. jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví k tématu Zdravého města Strakonice ze dne 
25.5.2015. 
II. Schvaluje 
Plán zlepšování Zdravého města a MA 21 na rok 2015. 
III. Souhlasí  
s pokračováním spolupráce mezi městem Strakonice a Komunitní nadací Blanicko – otavskou na 
Společném grantu. 
IV. Schvaluje 
Dohodu o spolupráci při realizaci společného grantu mezi městem Strakonice a Komunitní nadací 
Blanicko – otavskou, IČ: 659 86 920,Tyršova 53/2, Písek, 3697 01. 
V. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem výše uvedené dohody. 
VI. Bere na vědomí 
Zdravotní plán města Strakonice na období 2015-2018 a doporučuje Zastupitelstvu města schválit 
Zdravotní plán města Strakonice na období 2015 – 2018. 
VII. Ukládá 
koordinátorovi Zdravého města a MA21 Mgr. Michalovi Novotnému ve spolupráci s komisí pro 
sociální věci a zdravotnictví připravovat kampaň Dny zdraví dle doporučení komise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička               p. Milan Jungvirt   
           starosta                       místostarosta   


