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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  25. jednání Rady města Strakonice 

konaného 1. července 2015 v malé zasedací místnosti 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     5 členů RM 

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

Omluveni:  Ing. Moučka, pí Vlasáková   
Program:  
    
     

            
1. Majetkové záležitosti 

            Usnesení č. 0900/2015 -  č. 0937/2015 
2. Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Strakonice – jihozápad, v rámci  
správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice, s platností od 1.1.2017 – 31.12.2026 

           Usnesení č. 0938/2015 
3. Stanovení osobního příplatku ředitelce MěÚSS Strakonice 

           Usnesení č. 0939/2015 
4. Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za období 1. pol. 2015 

           Usnesení č. 0940/2015 
5. Odpisové plány příspěvkových organizací  

           Usnesení č. 0941/2015 
6. Zorganizování „Evropského dne bez aut“, zapojení města Strakonice do „Evropského týdne  
mobility“ s mottem „Vyber. Změň. Zkombinuj “ a podepsání Charty 2015. 
                    Usnesení č. 0942/2015 
7. MP  - Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 3/2015, 
                    Usnesení č. 0943/2015 
8. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 

           Usnesení č. 0944/2015 
9. Strakonická plovárna (Strakonice Podskalí) 

           Usnesení č. 0945/2015 
10. Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele díla „Komplexní zajištění  
tisku a předtiskové přípravy městského periodika včetně zajištění inzerce“ 

           Usnesení č. 0946/2015 
11. Sňatečný obřad – povolení výjimky 

           Usnesení č. 0947/2015 
12. Zápis z 5. jednání dopravní komise ze dne 16.6.2015 

           Usnesení č. 0948/2015 
13. Přidělení bytu v DPS 

           Usnesení č. 0949/2015 
14. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na projekt „Pasport městské zeleně, Strakonice“  

           Usnesení č. 0950/2015 
15. Darovací smlouva  

           Usnesení č. 0951/2015 
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16. Zápis z 6. jednání Komise školství 
           Usnesení č. 0952/2015 

17. Zápis ze 7. jednání komise pro sport ze dne 11. 6. 2015  
           Usnesení č. 0953/2015 

18. Smlouvy o spolupráci 
           Usnesení č. 0954/2015 

19. Projekt Strakonice – moje město 
           Usnesení č. 0955/2015 

20. Fórum zdravého města 
           Usnesení č. 0956/2015 

21. Vydání závazného stanoviska – doplatek na bydlení 
           Usnesení č. 0957/2015 

22. Rozpočtová opatření  č.  74 - 78 
           Usnesení č. 0958/2015 

23. MěÚSS - Schválení organizačního řádu MěÚSS Strakonice  
           Usnesení č. 0959/2015 

24. Zápis ze 6. jednání Komise pro kulturu 3. června 2015 
           Usnesení č. 0960/2015 

25. Dodatek ke smlouvě č. 2015-00134 o poskytnutí dotace 
           Usnesení č. 0961/2015 

26. Pracovní poměr ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice 
           Usnesení č. 0962/2015 

27. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ U Parku, v MŠ Lidická, v MŠ  
A.B.Svojsíka, v MŠ Šumavská a v MŠ Čtyřlístek 

           Usnesení č. 0963/2015 
28. Zřízení Rady seniorů města Strakonice a jmenování členů  

           Usnesení č. 0964/2015 
29. Smlouva o Roznášce informačních materiálů č. 982207-0369/2015                 

           Usnesení č. 0965/2015 
30. Kompostárna Strakonice 

           Usnesení č. 0966/2015 
31. Různé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta Milan Jungvirt v 15:00 hodin v malé zasedací 
místnosti MěÚ. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Majetkové záležitosti 
 
1) Pojištění majetku města – vypovězení pojistných smluv 
Usnesení č. 0900/2015 (25/11)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
vypovězením: 

• pojistné smlouvy č. 8044827315 (2010-352) včetně všech dodatků, uzavřené dne  13.10.2010, 
mezi městem Strakonice a  ČSOB Pojišťovnou, a.s.,člen  holdingu ČSOB, IČ:  45534306, 
sídlo: Zelené předměstí Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice, jejímž předmětem je 
pojištění majetku města včetně odpovědnosti a havarijní pojištění vozidel 

• pojistné smlouvy  č. 6980774067 (2006-497) včetně všech  dodatků, uzavřené dne 15.12.2006 
a 20.12.2007  (dodatek č. 1), mezi městem Strakonice a Kooperativou Pojišťovnou, a.s. 
VIENNA INSURANCE GROUP, IČ: 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla 

• pojistné smlouvy č. 77301979-10 (2015-027), uzavřené dne 19.12.2014 s  Českou pojišťovnou 
a.s., IČ: 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, jejímž předmětem je pojištění 
lesů. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušných výpovědí. 
 
2) Předběžné oznámení veřejného zadavatele o úmyslu zadat veřejnou zakázku na „Pojištění 
majetku města Strakonice včetně odpovědnosti na dobu neurčitou od 1.1.2016“ – nadlimitní 
zadávací řízení, služba 
Usnesení č. 0901/2015 (25/11)  
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
majetkovému odboru provést prostřednictvím firmy Recte.cz (příkazní smlouva uzavřena na základě 
usn. RM 0682/2015 ze dne 29.4.2015) předběžné oznámení veřejného zadavatele dle § 86 zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách o úmyslu podat nadlimitní veřejnou zakázku na „Pojištění 
majetku města Strakonice včetně odpovědnosti za škodu na dobu neurčitou od 1.1.2016“. 

 
3) Pojištění majetku města Strakonice včetně odpovědnosti na dobu neurčitou od 1.1.2016 – 
nadlimitní zadávací řízení, služba 
Usnesení č. 0902/2015 (25/11)  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zadat nadlimitní veřejnou zakázku na akci „Pojištění majetku města Strakonice včetně odpovědnosti 
za škodu na dobu neurčitou od 1.1.2016“ v otevřeném řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, v rozsahu uvedeném v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a její 
uveřejnění na centrální adrese: 
základní požadavky na uchazeče: 
a) předložit seznam 3 pojistných služeb poskytnutých v posledních 3 letech, kdy úhrn 
    pojistných částek pojišťovaného majetku činí minimálně 3 mld. Kč v nových cenách 
základní požadavky na pojistnou smlouvu: 
 a)  pojištění na novou hodnotu 
 b)  souhlas se sjednáním pojištění jako souboru (nemovitého majetku,movitého majetku a zásob) 
 c) souhlas s automatickým pojištěním nově nabytého majetku  
 d) souhlas s automatickým zrušením pojištění vyřazeného majetku dnem vyřazení 
II. Rozhodla,  
že základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.  
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III. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
1. člen pan Milan Jungvirt  
2. člen pan Vladimír Stroner 
3. člen Ing. Josef Moučka      
4. člen pan Josef Štrébl 
5. člen Ing. Jana Narovcová 
6. člen  Ing. Jitka Šochmanová    
7. člen Ing. Tatiana Šamanková 
náhradníky členů komise  pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník paní Helena Brejchová     
3. náhradník Ing. Rudolf Oberfalcer 
4. náhradník paní  Milada Vlasáková 
5. náhradník paní Jana Ouředníková 
6. náhradník Ing. Eva Jankovcová     
7. náhradník paní Marie Šmídová                  
Hlas poradní: Mgr. Miroslava Nejdlová 
IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit prostřednictvím firmy Recte.cz (příkazní smlouva uzavřena na 
základě usn. RM 0682/2015 ze dne 29.4.2015) plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné 
zakázky. 
V. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této 
veřejné zakázky. 
 
1) Vyhlášení záměru na pronájem – nadchod přes Katovickou silnici 
Usnesení č. 0903/2015 (25/11a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem bočních ploch nadchodu přes Katovickou silnici, spojující sídliště 
Mír s Bavorovou ulicí směrem od Katovic a směrem do Katovic. Plocha takto určená je vymezena 
celou svou šíří a výší, tedy cca 20 m2 z každé strany, za účelem zřízení a provozování reklamy 
(reklamního billboardu.).  
 
2) Pan František Náprstek, Hoštice,  Volyně, IČ: 16821441 – žádost o ukončení nájemní smlouvy 
dohodou – revokace usnesení 
Usnesení č. 0904/2015 (25/11a)  
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení RM číslo 0591/2015 ze dne 15. dubna 2015, týkající se ukončení nájemní smlouvy číslo 
2011 – 110, uzavřené mezi městem Strakonice a panem Františkem Náprstkem, a to k 30. dubnu 2015, 
vzhledem k tomu, že nedošlo k vyklizení pozemku.  
II. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy číslo 2011 – 110, ze dne 13.4.2015, uzavřené mezi městem Strakonice 
a panem Františkem Náprstekm, Hoštice, Volyně, dohodou, a to k 30. červnu 2015, za předpokladu 
uhrazení všech finančních závazků vůči městu Strakonice. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody. 
 
3) Pan Vít Křivanec, Strakonice – žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 0905/2015 (25/11a)  
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 619/2 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 20 
m2 , za účelem zřízení a provozování obslužné  předzahrádky. 
 
4) Žádost Muzea středního Pootaví Strakonice – výpůjčka movitého majetku 
Rada města po projednání výše uvedený bod odložila 
 
5) Muzeum středního Pootaví Strakonice, Zámek 1, Strakonice - žádost o výpůjčku 
Usnesení č. 0906/2015 (25/11a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostorů o celkové výměře 82 m2, v objektu Zámku č.p. 
1 ve Strakonicích, konkrétně se jedná o prostory, které sousedí s prostory, které má v pronájmu od 
města MSP Strakonice (spojovací krček mezi budovou děkanství a hlavním objektem hradu).  
 
6) Vyhlášení záměru na pacht pozemku p.č. 122/1 o výměře 8 290 m2 v k.ú. Přední Ptákovice 
Usnesení č. 0907/2015 (25/11a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  vyhlášením záměru na pacht pozemku p.č. 122/1 o výměře 8 290 m2 v k.ú. Přední Ptákovice (po 
provedení zápisu tohoto pozemku do katastru nemovitostí, návrh na  vklad byl podán dne  4.6.2015). 
 
7) Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „I/22 Strakonice SO 
452 – veřejné osvětlení u sil. III/13911“  
Usnesení č. 0908/2015 (25/11a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy i zřízení práva služebnosti inženýrské sítě (věcného 
břemene)  č. 40/CST/25015  a mezi smluvními stranami, a to s Českou republikou - Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 
2 (budoucí povinní) a městem Strakonice se sídlem Velké náměstí 2, Strakonice, IČ: 00251810 
(budoucí oprávněný), jejíž předmět byl odsouhlasen Zastupitelstvem města Strakonice dne 13.5.2015 
usnesením č. 112/ZM/2015. V souladu s čl. III. této smlouvy, ve kterém jsou uvedeny podmínky 
uzavření této smlouvy, se město Strakonice zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každý 
den prodlení s předáním dokladů (geometrického plánu), na základě kterého bude zpracována smlouva 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Dále se město Strakonice podle této smlouvy zavazuje ÚZSVM  
ve lhůtě nejpozději do 6-ti měsíců od dokončení stavby předat protokol o převzetí stavby. Pro případ 
nesplnění této povinnosti je stanovena smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč. 
 
8) Jana Kvasničková, Strakonice – žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 0909/2015 (25/11a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 016 v domě č.p. 
1225, ul. Spojařů, Strakonice I, o velikosti 3+1 a výměře 78,20 m2 s paní Janou Kvasničkovou, 
Strakonice I, a to ke dni 2.7.2015. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
9) Paní Milada Němejcová, Strakonice – žádost o povolení stavebních úprav 
Usnesení č. 0910/2015 (25/11a)  
Rada města po projednání 



 6 

I. Nesouhlasí  
s provedením stavebních úprav v bytě č. 008 v domě č.p. 1141, sídl. 1. máje, Strakonice, pro paní 
Miladu Němejcovou, týkajících se výměny stávající vany za sprchový kout, vzhledem k tomu, že do 
stávajícího jádra nelze osadit sprchový kout.  
 
10) Vyjmutí bytových jednotek č. A01, A02, A03, A04 v č.p. 613 ul. Budovatelská, Strakonice, 
z bytového fondu 
Usnesení č. 0911/2015 (25/11a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 11 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. A01 o velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2, A02 o velikosti 1+1 a výměře 37,10 m2, A03 o 
velikosti 2+1 a výměře 73,20 m2 a A04 o velikosti 2+1 a výměře 72,20 m2 v domě č.p. 613 ul. 
Budovatelská (pod Azylovým domem) z předmětu správy. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem Dodatku č. 11 k Mandátní smlouvě o správě obecního majetku ze dne 
12.3.1998, uzavřené mezi městem Strakonice a Technickými službami Strakonice, s.r.o. 

 
11) Uvolněná b.j. 2+0, č.b. 026, v domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice  
Usnesení č. 0912/2015 (25/11a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bezbariérové b. j. č. 026 v domě č.p. 1391 ul. 
Leknínová, Strakonice o velikosti 2+0 a výměře 57,35 m2 s paní Vlastou Lencovou,  Volyně. 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 3.132,- Kč 
II. Souhlasí 
v případě, že paní Vlasta Lencová odmítne přidělenou bezbariérovou b.j. č. 026 ul. Leknínová č.p. 
1391, Strakonice, s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bezbariérové b. j. č. 026 v domě č.p. 
1391 ul. Leknínová o velikosti 2+0 a výměře 57,35 m2 s paní Danou Urbanovou, Strakonice. 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 3.132,- Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
12) 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. 0913/2015 (25/11a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy  o výpůjčce, mezi městem Strakonice a Společenstvím vlastníků pro dům čp. 
258, 259 a 260, zastoupeným panem Jiřím Rausem, 386 01 Strakonice, na užívání 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.  
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13) Pan Petr Polák, 386 01 Strakonice  
- žádost o souhlas z titulu majitele pozemku 945/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
 - žádost o  projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 0914/2015 (25/11a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele pozemku p.č. 945/1 o výměře 6.962 m2, který tvoří sportovní areál Habeš,  v k.ú. 
Dražejov u Strakonic, obec Strakonice, s realizací staveb na tomto pozemku, a to stavby nové 
zpevněné plochy č. 1 – terasy o výměře 33 m2, vybudování přístřešku - pergoly. Přístřešek – pergola 
bude přistaven k budově čp. 262 ze západní strany objektu. Dále souhlasí s realizací přístavby nové 
zpevněné plochy č. 2 – terasy o výměře 67,5 m2, vybudování přístřešku – pergoly. Přístřešek – pergola 
bude přistaven k budově čp. 262 z jižní strany objektu.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu MěÚ Strakonice, architekta města Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, mezi městem Strakonice a panem Petrem Polákem, 386 01 
Strakonice, jejímž předmětem je umístění a provedení stavby „Stavební úpravy objektu – nové 
zpevněné plochy a přístřešky v k.ú. Dražejov u Strakonic“ na pozemcích p.č. 945/1 a p.č. st. 375, vše 
v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice.    
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
14) Vyhodnocení nabídek v souvislosti s výběrem dodavatele stavebních prací na akci: „Terénní 
úpravy na pozemku p.č. 554/3 v k.ú. Strakonice, u sportovní haly v ul. Máchova ve 
Strakonicích“ 
Usnesení č. 0915/2015 (25/11a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení (dle výzvy podané dne 10.6.2015) provedeného komisí pro 
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavebních prací na akci: 
„Terénní úpravy na pozemku p.č. 554/3 v k.ú. Strakonice, u sportovní haly v ul. Máchova ve 
Strakonicích“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností Stavební firma HUKO s.r.o., Náměstí 
14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, IČ: 25174533, za celkovou cenu díla 316.959,62 Kč bez DPH, 
termín zahájení realizace smluveného předmětu díla: 13.7.2015, termín ukončení realizace a předání 
smluveného předmětu díla do 27.7.2015. 
 
Pořadí firem            cena bez DPH      cena včetně DPH 
1. Stavební firma HUKO s.r.o., 

Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5,  
IČ: 25174533 

 
316.959,62 Kč 

 
383.521,14 Kč 

2. PRIMA, akciová společnost, 
Raisova 1004/I., 386 47 Strakonice,  
IČ: 47239743 475.302,93 Kč 575.117,00 Kč 

3. ZNAKON, a.s., 
Sousedovice 44, 386 01 Strakonice,  
IČ: 26018055 388.788,00 Kč 470.433,48 Kč 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem Stavební firma HUKO s.r.o., Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 
Praha 5, IČ: 25174533 na dodavatele stavebních prací na akci: „Terénní úpravy na pozemku p.č. 554/3 
v k.ú. Strakonice, u sportovní haly v ul. Máchova ve Strakonicích“ za cenu 316.959,62 Kč bez DPH, 
tj. za celkovou cenu včetně DPH 383.521,14 Kč, termín zahájení realizace smluveného předmětu díla: 
13.7.2015, termín ukončení realizace a předání smluveného předmětu díla do 27.7.2015. 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy . 
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15) Předání archeologických nálezů v souvislosti s realizací akce: „Revitalizace strakonického 
hradu – II. etapa“ 
Usnesení č. 0916/2015 (25/11a)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí, 
že Muzeum středního Pootaví Strakonice převzalo nálezovou zprávu a do svých sbírek movité 
archeologické nálezy ze záchranného archeologického výzkumu „Revitalizace strakonického hradu – 
II. etapa“ (objekt studny na 2. hradním nádvoří). Jednalo se o 35 beden (455 sáčků) laboratorně 
ošetřených a roztříděných nálezů. Nálezy byly převzaty na základě § 23a odst. 1 a odst. 3 zákona o 
státní památkové péči č. 20/1987 Sb. 
 
16) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví města 
Strakonice p.č. KN 1286/6, p.č. KN 1286/19 a p.č. KN 1286/20, vše v k.ú. Strakonice v souvislosti 
s realizací stavby: „Výrobní hala DENIOS“.  
Žadatel: DENIOS s.r.o, Heydukova 1305, 386 01 Strakonice II 
V zastoupení: Delta Projektconsult s.r.o.,  Komenského nám. 1342/7, 674 01 Třebíč 
Usnesení č. 0917/2015 (25/11a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uložením kanalizačního a vodovodního potrubí do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 
1286/6, p.č. KN 1286/19 a p.č. KN 1286/20, vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti realizací stavby 
„Výrobní hala DENIOS“,dle sazebníku, přičemž uložení musí respektovat, že potrubí bude ukládáno 
do trasy budoucí komunikace. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
17) ŘSD – Společné zadávací řízení na základě Smlouvy o sdružení zadavatelů veřejné zakázky: 
„I/22 Strakonice“ 
Usnesení č. 0918/2015 (25/11a)  
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení RM č. 0873/2015 z 3.6.2015. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s 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. Z hlediska 
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, dle § 16a se jedná o významnou veřejnou zakázku, u 
které probíhá navíc odsouhlasení ve vládě ČR a odsouhlasení odůvodnění veřejné zakázky dle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, dle § 156, odst. 4 v zastupitelstvu města Strakonice. 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky 
(90% nabídková cena stavby, 10% délka záruční doby). 
 
18) Žádost o pronájem chaty na Podskalí – p. Kateřina Oplová,  Strakonice  
Usnesení č. 0919/2015 (25/11a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o pronájmu chaty na  poz. p.č. st. 373 o výměře 41 m2, nacházející se v lokalitě 
Podskalí Strakonice s následující žadatelkou, za níže uvedených podmínek: 
-  paní Kateřina Oplová, Strakonice, pronájem chaty za účelem pořádání schůzek skautského oddílu, 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 1,-
Kč/rok, s tím, že nájemce zajistí po konzultaci s investičním technikem města Strakonice na své 
náklady nutné úpravy chaty (opravy omítek, zasklení okna, oprava dveří apod.), nájemce bude hradit 
náklady na služby spojené s nájmem.   
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
19) Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice – žádost o povolení umístění antény 
Usnesení č. 0920/2015 (25/11a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním anténky WiFi na internet na střechu objektu Husova 380, Strakonice, nájemcem  
nebytových prostorů v uvedené budově  Okresním sdružením Česká unie sportu Strakonice, s tím, že 
způsob a přesné umístění anténky bude konzultováno s investičním technikem města Strakonice.  
 
20) Žádost Štěpánky a Martina Halamových, Strakonice    
Usnesení č. 0921/2015 (25/11a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2011-305 ze dne 1.11.2011 mezi městem Strakonice a 
 manž. Štěpánkou a Martinem Halamovými, Strakonice, Strakonice, jehož předmětem bude snížení 
výměry pronajatých  prostorů  v objektu Lidická  194  ve Strakonicích  z původních  161,10 m2  na 
74,90 m2, a s tím související snížení nájemného z původních 56.385,- Kč na částku 26.215,- Kč/ročně. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem učebny o výměře 60,80 m2 ve III. nadz. podlaží budovy bývalé 
Základní školy Lidická 194 ve Strakonicích. 
 
21)  Ukončení nájemní smlouvy – Římskokatolická farnost Strakonice 
Usnesení č. 0922/2015 (25/11a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy č. 07-291 uzavřené dne 25.7.2007 mezi městem Strakonice a 
Římskokatolickou farností Strakonice, jejímž předmětem je pronájem garáže č. 4 (směrem od západní 
brány) na III. hradním nádvoří objektu Zámku č.p. 1 v k.ú. Nové Strakonice, a sice dohodou ke dni 
31.7.2015. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody.  
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem garáže č. 4 (směrem od západní brány) na III. hradním nádvoří 
objektu Zámku č.p. 1 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, jedná se o garáž o výměře 19 m2.  
 
22) Žádost o souhlas s podnájmem části NP třetí osobě – Karel Krej čík, Strakonice 
Usnesení č. 0923/2015 (25/11a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podnájmem části budovy č.p. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích (OD Maják), jejímž nájemcem 
je na základě nájemní smlouvy č. 2011-88 uzavřené dne 25.5.2011 s městem Strakonice pan Karel 
Krejčík, Strakonice, následující třetí osobě: 
- Radek Skružný, Písek, IČ: 74798201, záměrem žadatele je využívat prostor v 1. poschodí objektu o 
výměře cca 6 m2 pro cestovní kancelář SIESTA-CA.  
 
23)  Žádost paní Kateřiny Benešové, Strakonice 
Usnesení č. 0924/2015 (25/11a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím  prostorů o celkové výměře 34 m2 v přízemí objektu Jiřího z Poděbrad 772 ve 
Strakonicích paní Kateřině Benešové, Strakonice, za účelem uskladnění věcí z domu, v němž provádí 
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rekonstrukci, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však 1 rok. Paní Benešová nebude využívat 
sociální zařízení v uvedeném objektu, které je společné s dalšími nájemci a prostor nebude vytápěn. 
 
24) MŠ Spojařů č.p. 1260 Strakonice – zateplení a výměna oken 
Usnesení č. 0925/2015 (25/11a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.10.2014 uzavřené mezi městem Strakonice a 
SALVETE, spol. s r.o. na realizaci stavby „MŠ Spojařů č.p. 1260 Strakonice – zateplení a výměna 
oken“. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla s ohledem na změny provedené oproti projektu 
ve výši  plus 133 314,- Kč včetně DPH na celkovou cenu díla 5 991 004,- Kč 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo. 
 
25) ZŠ Jezerní č.p. 1280 – rekonstrukce výdejního pultu kuchyně 
Usnesení č. 0926/2015 (25/11a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele akce „ZŠ Jezerní č.p. 1280 - rekonstrukce výdejního pultu kuchyně“. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána společností KOVOLIKA STAINLESS, s.r.o., Tovární 739/643, 
Brno, IČ 26933217, za celkovou cenu díla 414 386,-Kč bez DPH, celkem včetně DPH 501 407,06 Kč. 
Na 2. místě se umístila nabídka uchazeče HOFMANN Strakonice s.r.o., 5. května 148, 386 01 
Strakonice , IČ 25229028, s nabídkovou cenou 499 454,- Kč bez DPH, celkem včetně DPH 604 339,- 
Kč. 
Na 3. místě se umístila nabídka uchazeče  ZIPRO NEREZ s.r.o., Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň , IČ 
26378493, s nabídkovou cenou  565 780,-Kč Kč bez DPH,  celkem včetně DPH  684 594,-Kč. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem KOVOLIKA STAINLESS, s.r.o., Tovární 739 /64 Brno, IČ 
26933217, na dodavatele stavby „ZŠ Jezerní č.p. 1280 - rekonstrukce  výdejního pultu kuchyně “ za 
cenu 414 386,-Kč bez DPH, tj. celkem včetně DPH 501 407,06 Kč, termín plnění  od 7.7.2015 do 
10.8.2015. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
26) Výzva více zájemcům na dodavatele díla „Malá okružní křižovatka v ulici Ellerova a zřízení 
bezpečnostních prvků v ulici Na Ohradě, Strakonice“ 
Usnesení č. 0927/2015 (25/11a)  
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: „Malá 
okružní křižovatka v ulici Ellerova a zřízení bezpečnostních prvků v ulici Na Ohradě, Strakonice“, za 
podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
1. ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, Strakonice 386 01 
2. SALVETE spol. s r.o., , Písecká 506, Strakonice  386 01 
3. PRIMA, a.s., Strakonice, Raisova  1004, Strakonice 386 01 
4. PROTOM  Strakonice s.r.o., Písecká  290 , Strakonice 386 01 
5. SWIETELSKY stavební s.r.o.,DS JIH, oblast Strakonice Řepice 138, 386 01 Strakonice 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s přihlášením neomezeného 
počtu uchazečů pro podání nabídky na realizaci stavby: „Malá okružní křižovatka v ulici Ellerova a 
zřízení bezpečnostních prvků  v ulici Na Ohradě, Strakonice“ 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 



 11 

1. člen  Milan Jungvirt 
2. člen  Ing. Miloš Haiser  
3. člen  Ing. Jana Narovcová 
4. člen  Ing. Jan Blahout  
5. člen  Michal Bezpalec 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Mgr. Hrdlička Břetislav 
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
4. náhradník Mgr. Miroslava Nejdlová 
5. náhradník Jaroslav Houska 

IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
V. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této 
veřejné zakázky. 
 
27) Úhrada správního poplatku z důvodu výmazu předkupního práva  
Usnesení č. 0928/2015 (25/11a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, že město Strakonice uhradí správní poplatky ve výši 1.000,-Kč pro vklady do katastru 
nemovitostí za účelem výmazu předkupních práv pro město Strakonice zapsaných v souvislosti 
s privatizací bytového fondu. 
 
1) Těžba a přibližování dřeva v lesích města Strakonice pro rok 2015 – Přípravné práce - 
Kotalík Josef 
Usnesení č. 0929/2015 (25/11b)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením Smlouvy o provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice v roce 2015 č. 
2015-017, uzavřené mezi městem Strakonice a firmou Kotalík Josef, se sídlem Dobrovského 147/56, 
397 01 Písek, IČ 68524811, dohodou, a to ke dni 25.06.2015. 
II. Souhlasí 
s přímým zadáním zpracování dřevní hmoty v lesích města Strakonice v roce 2015 společnosti Lesy 
České republiky, s.p., lesní správa Vodňany, Tyršova 1066, 389 01 Vodňany, a to z toho důvodu, že 
firma Přípravné práce – Kotalík Josef, se kterou mělo město Strakonice uzavřenou smlouvu na 
„Provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice v roce 2015“ od této smlouvy 
odstoupila a protože město Strakonice má jako majitel lesa zákonnou povinnost (ve smyslu ustanovení 
§ 32 odst. 1 lesního zákona) odstranit kalamitní dřevní hmotu v co nejkratší době a rovněž musí splnit 
smluvní závazek vyplývající z Kupní smlouvy č. 2015-187 – Pila Martinice s.r.o., IČ 24815799 
(koupě dřeva). 
III. Souhlasí 
s tím, aby  Lesy České republiky, s.p., lesní správa Vodňany, Tyršova 1066, 389 01 Vodňany 
dokončily zpracování dřevní hmoty, tedy  odstranění kalamitní dřevní hmoty a rovněž splnění 
smluvního závazku vyplývajícího z Kupní smlouvy č. 2015-187. Lesy České republiky, s.p., lesní 
správa Vodňany budou respektovat ceny prací, které byly smluvně ujednány mezi městem Strakonice 
a firmou Přípravné práce – Kotalík Josef, se sídlem Dobrovského 147/56, 397 01 Písek, IČ 68524811, 
s tím, že je nutné připočítat náklady za manipulaci dříví ve výši 105,- Kč/m3 a dále 50,- Kč/m3 za 
reorganizaci skládek dřevní hmoty, v množství dřevní hmoty cca 200 m3,  práce vykonají a následně 
vyfakturují městu Strakonice.  
I v případě, že dojde k navýšení celkové ceny za provedení těžby a přibližování dřeva v lesích města 
Strakonice, o částku pro Lesy České republiky, s.p., lesní správu Vodňany, nepřesáhne celková cena 
nabídkovou cenu druhého v pořadí z otevírání nabídek do veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 
27.01.2015 na „Provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice v roce 2015“.   
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2) Pěstební práce v lesích města Strakonice pro rok 2015 – Přípravné práce - Kotalík Josef 
Usnesení č. 0930/2015 (25/11b)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením Smlouvy o provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice v roce 2015 č. 2015-
018, uzavřené mezi městem Strakonice a firmou Kotalík Josef, se sídlem Dobrovského 147/56, 397 01 
Písek, IČ 68524811, dohodou a to ke dni 25.06.2015. 
II. Souhlasí 
s přímým zadáním provedení nutné ochrany kultur v lesích města Strakonice v roce 2015 společnosti 
Lesy České republiky, s.p., lesní správa Vodňany, Tyršova 1066, 389 01 Vodňany, a to z toho důvodu, 
že firma Přípravné práce – Kotalík Josef, se kterou mělo město Strakonice uzavřenou Smlouvu o 
provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice v roce 2015“ od této smlouvy odstoupila a 
protože by v případě okamžitého neprovedení nutné ochrany kultur vznikly městu Strakonice škody. 
III. Souhlasí 
s tím, aby  Lesy České republiky, s.p., lesní správa Vodňany, Tyršova 1066, 389 01 Vodňany provedly 
nutnou ochranu kultur v lesích města Strakonice. Lesy České republiky, s.p., lesní správa Vodňany 
budou respektovat ceny prací, které byly smluvně ujednány mezi městem Strakonice a firmou 
Přípravné práce – Kotalík Josef, se sídlem Dobrovského 147/56, 397 01 Písek, IČ 68524811,  práce 
vykonají a následně vyfakturují městu Strakonice.  
Ostatní pěstební práce dosud neprovedené a neohrožující stav lesa, budou přesunuty do dalšího 
kalendářního roku.  
 
3) Výkon funkce odborného lesního hospodáře ve 3 a 4 čtvrtletí roku 2015 
Usnesení č. 0931/2015 (25/11b)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s navýšením sazby na výkon OLH o 120,- Kč/ha/rok v období 3 a 4 čtvrtletí roku 2015. Celková 
částka tedy činí 509,- Kč/ha/rok v období 3 a 4 čtvrtletí roku 2015. 
II. Pověřuje 
majetkový odbor objednáním služeb OLH - Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Vodňany, za 
zvýšenou sazbu o 120,- Kč/ha/rok na období 3 a 4 čtvrtletí roku 2015.  
 
4) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce 
„Strakonice – hřiště pro mládež, 1. etapa“ 
 Usnesení č. 0932/2015 (25/11b)  
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 – hřiště pro mládež, 1. etapa“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto 
dodavatelům: 

1. Midur holding s.r.o., Na Pankráci 353/7, 142 00 Praha 4 
2. Enuma Elis s.r.o., Lannova 2061, 110 00 Praha 1 
3. COLMEX s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 

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 – hřiště pro mládež, 
1. etapa“. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. p. Milan Jungvirt 
2. Ing. Jana Narovcová 
3. Ing. Jan Blahout  
4. Ing. Oldřich Švehla 
5. p. Michal Bezpalec 
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náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. Ing. Lukáš Srb 
3. Ing. Miloš Haiser 
4. p. Jaroslav Houska 
5. Ing. Tatiana Šamanková 
IV. Ukládá 
vedoucímu majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
V. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této 
veřejné zakázky. 
 
5) Žádost o uzavření dodatku k nájemní smlouvě – p. Ivana Brožová, Strakonice 
Usnesení č. 0933/2015 (25/11b)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem garážového stání č. 12 v objektu Leknínová 1392 ve Strakonicích.  
 
6) Technické služby Strakonice s.r.o. - žádost o souhlas s výměnou oken 
Usnesení č. 0934/2015 (25/11b)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s výměnou oken v administrativní budově čp. 274 v Raisově ulici ve Strakonicích na pozemcích p.č st. 
3399 a p.č. st. 2167 v k.ú. Strakonice, a to na náklady nájemce - Technické služby Strakonice s.r.o. 
Předpokládaná výše nákladů na realizaci je cca 222 tis. Kč + DPH." 
 

7) Předběžné oznámení veřejného zadavatele o úmyslu zadat veřejnou zakázku na realizaci 
akce: „Úpravy plaveckého stadionu – výměna pískové filtrace“ 
Usnesení č. 0935/2015 (25/11b)  
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 „Úpravy plaveckého stadionu 
– výměna pískové filtrace“. 
 
8) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele stavby: „Strakonice – 
oprava vodovodu LT 400 v prostoru kolejiště“ 
Usnesení č. 0936/2015 (25/11b)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele stavby: „Strakonice – oprava vodovodu LT 400 v prostoru kolejiště“. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána společností HOCHTIEFT CZ a.s., divize pozemní stavby Čechy, 
závod JIH, Okružní 544, 370 04 České Budějovice, za cenu 2.910.365,35 Kč bez DPH, tj za celkovou 
cenu díla včetně DPH 3.521.542,06 Kč, termín plnění do 92 dní ode dne předání staveniště. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem společností HOCHTIEFT CZ a.s., divize pozemní stavby Čechy, 
závod JIH, Okružní 544, 370 04 České Budějovice na dodávku díla „Strakonice – oprava vodovodu 
LT 400 v prostoru kolejiště“ za  cenu 2.910.365,35 Kč bez DPH, tj za celkovou cenu díla včetně DPH 
3.521.542,06 Kč 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele stavby: „Strakonice – oprava vodovodu LT 400 v prostoru kolejiště“. 
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Nejvýhodnější nabídka byla podána společností HOCHTIEFT CZ a.s., divize pozemní stavby Čechy, 
závod JIH, Okružní 544, 370 04 České Budějovice, za cenu 2.910.365,35 Kč bez DPH, tj za celkovou 
cenu díla včetně DPH 3.521.542,06 Kč, termín plnění do 92 dní ode dne předání staveniště. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem společností HOCHTIEFT CZ a.s., divize pozemní stavby Čechy, 
závod JIH, Okružní 544, 370 04 České Budějovice na dodávku díla „Strakonice – oprava vodovodu 
LT 400 v prostoru kolejiště“ za  cenu 2.910.365,35 Kč bez DPH, tj za celkovou cenu díla včetně DPH 
3.521.542,06 Kč 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy 
 
9) Dodatek č.2 k mandátní smlouvě o výkonu technického dozora stavebníka a koordinátora 
bezpečnosti práce na stavbě ve fázi realizace stavby: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a 
modernizace„  
Usnesení č. 0937/2015 (25/11b)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.2 k mandátní smlouvě v souvislosti s poskytováním služby technického dozoru 
stavby a dále výkonem koordinátora bezpečnosti práce na stavbě: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a 
modernizace“. Předmětem plnění dodatku č.2 je snížení předmětu plnění o realizaci stavby: 
„Prameniště (jímání) úpravny“ a ukončení služeb mandatáře k datu uvedení úpravny vody do trvalého 
provozu (vydání kolaudačního souhlasu). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č.2. 
 
2. Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Strakonice – jihozápad, 
v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice, s platností od 1.1.2017 – 
31.12.2026 
Usnesení č. 0938/2015 (25/1)  
Rada města po projednání 
I. Vydává 
nařízení města Strakonice č. 2/2015 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských 
osnov ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 lesního zákona, pro zařizovací obvod Strakonice – 
jihozápad (zpracování osnov hradí v plné výši stát) 
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesních hospodářských osnov pro 
zařizovací obvod Strakonice – jihozápad mezi městem Strakonice a ČR - Ústavem pro hospodářskou 
úpravu lesů Brandýs nad Labem, IČ: 00020681, se sídlem: Nábřežní 1326,       250 01 Brandýs nad 
Labem, pobočka České Budějovice, přičemž podklady budou vyhotoveny bezplatně v termínu 
nejpozději do 31.12.2015, a pověřuje starostu města podpisem této dohody 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem plné moci k zastupování města Strakonice při jednání s katastrálním úřadem 
ve věci získání podkladů, na základě kterých budou zpracovány lesní hospodářské osnovy (LHO) pro 
zařizovací obvod Strakonice - jihozápad. Plná moc bude udělena                 ČR - Ústavu pro 
hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, IČ: 00020681, pobočce České Budějovice 
IV. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, v souladu s Pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, na zpracování LHO pro zařizovací 
obvod Strakonice – jihozápad, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto uchazečům: 

1. Taxační kancelář – Ing. Petr Novák, Topolová 972/4, 373 72 Lišov 
2. SILVA PROJEKT s.r.o., Kotojedská 1044/27, 767 01 Kroměříž 
3. Plzeňský lesprojekt, a.s., nám. gen. Píky 8, 326 00 Plzeň 
4. Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o., Šarochova 1328, 250 02 Brandýs nad Labem, Stará Boleslav 

V. Souhlasí 
S uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
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neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na zpracování LHO pro zařizovací obvod Strakonice 
– jihozápad. 
VI. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:  

1. předseda Milan Jungvirt 
2. člen Ing. Jaroslav Brůžek 
3. člen Ing. Anna Sekyrová  
4. člen Ing. Lucie Klimešová 
5. člen Ing. Lukáš Srb 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
 

1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník Ing. Miroslav Šobr 
3.  náhradník Ing. Jan Blahout 
4. náhradník Ing. Petr Šťastný 
5.  náhradník Radek Hodoušek 
VII. Ukládá 
vedoucímu odboru životního prostředí zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky 
 
3. Stanovení osobního příplatku ředitelce MěÚSS Strakonice 
Usnesení č. 0939/2015 (25/2)  
Rada města po projednání 
I. Stanovuje  
s účinností od 1.7.2015 osobní příplatek ředitelce MěÚSS Mgr. Dagmar Prokopiusové ve výši dle 
materiálu uloženého na oddělení personalistiky a mezd.  
II. Ukládá 
oddělení personalistiky a mezd zpracovat nový platový výměr  pro ředitelku MěÚSS Strakonice. 
 
4. Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za období 1. pol. 2015 
Usnesení č. 0940/2015 (25/3)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, za splnění mimořádných 
úkolů v období 1. pololetí roku 2015 odměny ředitelům řízených organizací ve výši, která je 
v písemné podobě  uložena na oddělení personalistiky a mezd  MěÚ Strakonice. 
 
5. Odpisové plány příspěvkových organizací  
Usnesení č. 0941/2015 (25/4)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje   
odpisové plány na r. 2015 podle návrhu těchto příspěvkových organizací: 

- MŠ Strakonice, A.B.Svojsíka 892, Strakonice 
- ZŠ Strakonice, ul. Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice 
- ZŠ Povážská, Nad Školou 560, Strakonice 
- Šmidingerova knihovna, Zámek 1, Strakonice 

 
6. Zorganizování „Evropského dne bez aut“, zapojení města Strakonice do „Evropského týdne  
mobility“ s mottem „Vyber. Zm ěň. Zkombinuj “ a podepsání Charty 2015. 
Usnesení č. 0942/2015 (25/6)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zapojením města Strakonice do celoevropské akce „Evropský týden mobility“ s mottem „ Vyber. 
Změň. Zkombinuj“, která proběhne ve dnech 16. - 22.9.2015 a se zorganizováním „Evropského dne 
bez aut“ 
II. Pověřuje   
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starostu města podpisem Charty 2015. 
 
7. MP  - Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 3/2015, 
Usnesení č. 0943/2015 (25/7)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vydat obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 3/2015, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška města Strakonice č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů. 
 
8. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 0944/2015 (25/8)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném pořádku, 
ochraně životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2001, o 
některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Sobota 18. července 2015 – soutěž v požárnickém sportu + hudební produkce – fotbalové hřiště TJ 
Dražejov – pořádá Sdružení dobrovolných hasičů Dražejov, Dražejov 38, 386 01 Strakonice – IČO: 
67151647 – od 22:00 do 05:00 hodin následujícího dne. 
 
9. Strakonická plovárna (Strakonice Podskalí) 
Usnesení č. 0945/2015 (25/9)  
Rada města po projednání 
I. Zadává 
architektovi města Strakonice pokračovat v předloženém projektu týkající se Strakonické plovárny.  
 
10. Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele díla „Komplexní 
zajištění tisku a předtiskové přípravy městského periodika včetně zajištění inzerce“ 
Usnesení č. 0946/2015 (25/10)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení  
a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele díla „Komplexní zajištění tisku a předtiskové přípravy 
městského periodika včetně zajištění inzerce“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností 
SAMAB PRESS GROUP, a. s., Cyrilská 357/14, 602 00 Brno – Trnitá, IČO:  
255 24 291 za cenu 13 950 Kč bez DPH, tj za celkovou cenu díla včetně DPH 16 043 Kč.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem SAMAB PRESS GROUP, a. s., Cyrilská 357/14, 602 00 Brno – 
Trnitá, IČO: 255 24 291 na dodání díla „Komplexní zajištění tisku a předtiskové přípravy městského 
periodika včetně zajištění inzerce“ za cenu 13 950 Kč bez DPH, tj.  
za celkovou cenu včetně DPH 16 043 Kč, přičemž první vydání městského periodika dle této 
smlouvy bude realizováno v měsíci říjnu 2015.   
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
11. Sňatečný obřad – povolení výjimky 
Usnesení č. 0947/2015 (25/12, 25/12a)  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
vyhovět žádosti snoubenců p. Cyrila Švece a  sl. Terezy Vlčkové, tzn. uskutečnit příslušný sňatečný 
obřad v pátek dne 04.09.2015 na statku v Jedraži. 
Za provedení sňatečného obřadu na uvedeném místě žadatelé uhradí provozní poplatek ve výši 3.000 
Kč. 
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II. Rozhodla 
vyhovět žádosti snoubenců p. Jana Rothbauera a  sl. Veroniky Fejferové, tzn. uskutečnit příslušný 
sňatečný obřad v sobotu dne 11.07.2015 na pozemku v Pracejovicích za bytovou jednotkou čp. 57. 
Za provedení sňatečného obřadu na uvedeném místě žadatelé uhradí provozní poplatek ve výši 3.000 
Kč. 
 
12. Zápis z 5. jednání dopravní komise ze dne 16.6.2015 
Usnesení č. 0948/2015 (25/13)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 5. jednání  dopravní komise 16.6.2015. 
 
13. Přidělení bytu v DPS 
Usnesení č. 0949/2015 (25/15)  
Rada města po projednání 
I. Ruší 
usnesení RM ze dne 27.5.2015  č.728/2015, bod VI. 
II. Souhlasí 
s přidělením bytové jednotky č. B24 v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, Strakonice o 
velikosti 1+0 a výměře 33,05 m2 paní Věra Levá, Strakonice, přičemž smlouva o nájmu bytu bude 
uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o další rok, při plnění 
podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno dle 
usnesení RM č. 658/2011 ze dne 22.6.2011, tj. ve výši 50,-Kč/m2, kdy pro výpočet nájemného je 
stanovena započitatelná plocha o výměře 31,25 m2, přičemž k částce bude přičteno 289,89 Kč 
(zařizovací předměty), tudíž měsíční nájemné pro bytovou jednotku č. B24 v č.p. 1283 ul. Rybniční, 
Strakonice I, činí 1.852,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
14. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na projekt „Pasport městské zeleně, Strakonice“  
Usnesení č. 0950/2015 (25/16)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy č. 23511332 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 
republiky na projekt „Pasport městské zeleně, Strakonice“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 
386 21 Strakonice (dále jen příjemcem podpory) a Státním fondem životního prostředí České 
republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 (dále jen poskytovatelem podpory). Výše 
dotace činí 356 224,- Kč.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
15. Darovací smlouva  
Usnesení č. 0951/2015 (25/17)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením darovací smlouvy s Josefem Třískou, Strakonice.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
16. Zápis z 6. jednání Komise školství 
Usnesení č. 0952/2015 (25/18)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 6. jednání Komise školství ze dne 11.6.2015. 
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II. Schvaluje 
navýšení kapacity Základní školy Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 o 45 žáků na celkovou 
kapacitu 570 žáků od 1.9.2016. 
III. Ukládá 
odboru školství a CR požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení a zajistit plnění veškerých 
úkonů s tím spojených. 
 
17. Zápis ze 7. jednání komise pro sport ze dne 11. 6. 2015  
Usnesení č. 0953/2015 (25/19)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 7. jednání komise pro sport ze dne 11. 6. 2015. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši ve výši 75 000 Kč Domu dětí a mládeže, Strakonice, Na 
Ohradě 417, 386 01 Strakonice, IČO: 606 50 834 na pravidelnou činnost kroužku florbalu (Fbc 
Strakonice) v házenkářské hale v Máchově ulici a v tělocvičně v Lidické ulici ve Strakonicích 
v období od dubna 2015 do června 2015. 
III. Doporu čuje ZM  
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle bodu II. a pověřit starostu podpisem této smluvy.   
IV. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 13 200 Kč Sportovnímu klubu Basketbal Strakonice, Na Křemelce 512, 
386 01 Strakonice, IČO: 227 28 911 na pronájem tělocvičny ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 
882 v období únor-duben 2015 na zajištění činnosti mládežnických družstev klubu. 
V. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 000 Kč Vasilu Grundzovi, 386 01 Strakonice na Dětský den na 
fotbalovém hřišti Na Křemelce v červenci 2015 (na úhradu nájmu fotbalového hřiště včetně elektřiny, 
na nákup fotbalových míčů a dresů, diplomů a pohárů). 
VI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 6 000 Kč SKI – Klubu Strakonice, Máchova 108, 386 01 Strakonice, 
IČO: 600 90 022 na částečnou úhradu nákladů pro mládež do 18 let, a to na nájemné v sokolovně, na 
nákup sportovního materiálu (lyžařské vosky), ubytování při závodech a soustředěních v období od 1.  
1. 2015 do 31. 12. 2015. 
VII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 10 000 Kč SKI – Klubu Strakonice, Máchova 108, 386 01 Strakonice, 
IČO: 600 90 022 na pronájem sálu pro převlékání sportovců, na zajištění elektronické časomíry, 
ozvučení areálu v Habeši a na nákup cen při 35. ročníku Běhu okolo Kuřidla a 15. ročníku Memoriálu 
Františka Kováře v říjnu 2015. 
VIII. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Strakonice, 
Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice, IČO: 632 93 234 na nákup věcných cen pro muže a ženy při 
okresním kole v požárním sportu v červnu 2015.  
IX. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč (1 000 Kč/turnaj) TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 01 
Strakonice, IČO: 004 75 921 na ceny a rozhodčí při turnajích v házené pro mládež v září 2015 – 
Turnaj žactva, Turnaj 4 + 1 pro družstva Jihočeského kraje – minižactvo (chlapci a děvčata) a Turnaj 4 
+ 1 pro družstva Jihočeského kraje – přípravky (chlapci a děvčata). 
X. Souhlasí  
s uzavřením smluv o poskytnutí dotace dle bodu IV.- IX.   
XI. Pověřuje 
starostu podpisem těchto smluv. 
 
18. Smlouvy o spolupráci 
Usnesení č. 0954/2015 (25/20)  
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o spolupráci s příspěvkovou organizací Správa tělovýchovných a rekreačních 
zařízení Strakonice, IČ 367 915, se sídlem Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, jejímž předmětem je 
dohoda obou smluvních stran o vzájemné spolupráci spočívající v poskytování bezplatné součinnosti 
při plnění předmětu činnosti STARZ (jedná se zejména o konzultační, kontrolní a pořádkové činnosti) 
ze strany města Strakonice a v umožnění bezplatného vstupu a užívání sportovních zařízení 
spravovaných STARZ zaměstnancům města Strakonice ze strany STARZ. 
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o spolupráci s příspěvkovou organizací Šmidingerova knihovna Strakonice, IČ 
70884552, se sídlem Zámek 1, Strakonice, jejímž předmětem je dohoda obou smluvních stran o 
vzájemné spolupráci spočívající v poskytování bezplatné součinnosti při plnění předmětu činnosti 
Šmidingerovy knihovny (jedná se zejména o konzultační a kontrolní činnosti) ze strany města 
Strakonice a v bezplatném vystavení průkazu uživatele knihovny vždy na dobu 12 měsíců pro 
zaměstnance města Strakonice ze strany Šmidingerovy knihovny. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem výše uvedených smluv o spolupráci. 
 
19. Projekt Strakonice – moje město 
Usnesení č. 0955/2015 (25/21)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s realizací projektu „Strakonice – moje město“ podpořeného z Fondu environmentální odbornosti v 
Programu švýcarsko-české spolupráce (celkové výdaje projektu 622 650,- Kč, z toho schválená dotace 
ve výši 529 252,50,- Kč) a to z důvodu zkrácení doby realizace projektu – projekt byl podpořen jako 
náhradní 6 měsíců po plánovaném začátku realizace. 
II. Ukládá 
ukládá koordinátorovi Zdravého města Strakonice informovat Ministerstvo životního prostředí ČR o 
skutečnosti, že město Strakonice nebude daný projekt realizovat. 
 
20. Fórum zdravého města 
Usnesení č. 0956/2015 (25/22)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s realizací veřejného projednání „Fórum zdravého města“. 
 
21. Vydání závazného stanoviska – doplatek na bydlení 
Usnesení č. 0957/2015 (25/23)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
S vydáním kladného závazného stanoviska dle ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádostí Úřadu práce ČR, ze dne 01.06.2015, 
dále 03.06.2015, 12.06.2015 a 22.06.2015 Krajské pobočky v Českých Budějovicích, kontaktního 
pracoviště Strakonice, týkající se žádostí o doplatek na bydlení u osob, uvedených v přiloženém 
seznamu žadatelů o doplatek na bydlení ze dne 23.06.2015.  
Příloha: seznam žadatelů o doplatek na bydlení / uloženo na sekretariátu starosty /. 
II. Pověřuje 
Starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem výše uvedeného souhlasného stanoviska osobám, 
uvedených v příloze tohoto usnesení. 
 
22. Rozpočtová opatření  č.  74 - 78 
Usnesení č. 0958/2015 (25/24)  
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 74  ve výši  28 000,- Kč  
Snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2015 dle Rozhodnutí Úřadu práce ČR na 
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pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, a to 
z důvodu ukončení dohody o výkonu pěstounské péče. O tuto částku dojde ke snížení výdajů na 
zajišťování agendy pěstounské péče. 
 (v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 24.6. 

předpoklad 
čerpání 

Výkon agendy pěstounské péče v r. 2015   240,0 -28,0 212,0 9,7 212,0 

    SR - příspěvek 240,0 -28,0 212,0 240,0 212,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka ÚZ  

výdaje – pěstounská péče                3xx 4399 5xxx -28,0 13 010  

příjmy – dotace   310   4116 -28,0 13 010  

RO  č. 75  ve výši  20 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu kanceláře tajemníka, správní oddělení na položce ošatné neuvolněným členům 
zastupitelstva města. Peněžní prostředky budou použity na ošatné při občanských obřadech, a to ve 
výši 500,- Kč na osobu za jeden den. Rozpočtové opatření bude kryto použití prostředků minulých let. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 24.6. 

předpoklad 
čerpání 

KT – ošatné neuvolněným zastupitelům   0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 

    Minulá léta  20,0    

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

výdaje                 5x 6112 5179 20,0   

financování – minulá léta     8115 20,0   

RO  č. 76  ve výši  70 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře tajemníka, správní oddělení z položky služby 
na položku pořízení investic na zakoupení barevného kopírovacího stroje pro sekretariát starosty. 
Stávající černobílý kopírovací stroj, pořízený v roce 2011,  bude dále využit na odboru ŠCR. 
Rozpočtové opatření bude kryto použití prostředků minulých let. 
(v tis. K č) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 24.6. 

předpoklad 
čerpání 

KT – pořízení kopírovacího stroje   100,0 70,0 170,0 97,0 170,0 

    KT - služby 1 800,0 -70,0 1 730,0 868,2 1 730,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

výdaje                 100 6171 6122 70,0   

výdaje   100 6171 5169 -70,0   

RO  č. 77  ve výši  4 500,- Kč  
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Šmidingerova knihovna Strakonice  na úhradu 
opravy osobního vozidla. Rozpočtové opatření bude kryto úhradou pojistného plnění od ČSOB 
Pojišťovny po likvidaci škodní události. Finanční prostředky byly  na účet města připsány dne 
25.5.2015. 
 (v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 24.6. 

předpoklad 
čerpání 

Šmidingerova knihovna - provoz   9 150,0 4,5 9 154,5 3 940,0 9 154,5,0 

    Pojistná plnění 10,0 4,5 14,5 9,6 14,5 
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rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

výdaje                 1090 3314 5331 4,5   

příjmy    3699 2322 4,5   

RO  č. 78  ve výši  10 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu odboru ŠCR na položce významné akce na úhradu výdajů spojených se 
Slavnostním setkání u pomníku mistra Jana Husa k 600. výročí upálení, které se uskuteční dne 6. 
července 2015 v Rennerových sadech. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých 
let. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 24.6. 

předpoklad 
čerpání 

ŠCR– význ.akce –Setkání u pomníku Jana Husa   500,0 10,0 510,0 409,0 510,0 

    Minulá léta  10,0    

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

výdaje                 204 3399 5xxx 10,0   

financování – minulá léta     8115 10,0   

II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 74 - 78  provést. 
 
23. MěÚSS - Schválení organizačního řádu MěÚSS Strakonice  
Usnesení č. 0959/2015 (25/25)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
Organizační řád MěÚSS Strakonice - v návaznosti na schválenou registraci o novou sociální 
ambulantní službu – Noclehárna pro osoby bez přístřeší, Budovatelská 613, Strakonice 
II. Ukládá 
ředitelce MěUSS Strakonice zajistit činnost organizace dle schválené dokumentace   
 
24. Zápis ze 6. jednání Komise pro kulturu 3. června 2015 
Usnesení č. 0960/2015 (25/26)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 6. jednání Komise pro kulturu 3. června 2015. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 7 000 Kč Základní umělecké škole, Strakonice, Kochana z Prachové 
263, IČO: 60650745 na úhradu nájemného v MěDK Strakonice.  
III. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč Vasilu Grundzovi, Strakonice, na nákup občerstvení, 
soutěžních výher a cen v rámci dětského dne 18. 7. 2015 na hřišti na Křemelce.    
IV. Schvaluje RO č. 73  
přesun finančních prostředků ve výši 1 000 Kč z organizace 217 (ŠCR - kultura - dotace) na navýšení 
příspěvku na provoz MŠ A. B. Svojsíka, IČO: 70964581 na úhradu služeb spojených s pronájmem 
sálu na pasování předškoláků dne 22. 5. 2015. 

V. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 4 545 Kč Nadačnímu fondu Gymnázia Strakonice, Máchova 174, IČO: 
60090031 na zajištění pohoštění pro pěvecký sbor Boston Childrens Chorus před koncertem Goodbye 
školo! dne 30. 6. 2015.  
VI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 000 Kč TJ ČZ STRAKONICE, Máchova 108, Strakonice, IČO: 
00475921 na zajištění hudebního doprovodu na XXI. ročníku běhu městem Strakonice dne 21. 8. 
2015.  
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VII. Doporu čuje ZM 
jmenovat novou kronikářku města Strakonice Mgr. Marcelu Křiváčkovou od roku 2015.  
VIII. Souhlasí 
s plněním úkolů letopisecké komise Komisí pro kulturu.   
IX. Souhlasí 
s uzavřením smluv o poskytnutí dotace. 
X. Pověřuje  
starostu podpisem smluv o poskytnutí dotace. 
 
25. Dodatek ke smlouvě č. 2015-00134 o poskytnutí dotace 
Usnesení č. 0961/2015 (25/27)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2015-00134 o poskytnutí dotace mezi městem Strakonice a 
Pavlem Gerčákem, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude úprava výše poskytnuté dotace na 
jednotlivé akce takto: akce zaměřená na romskou kulturu 23. 5. 2015 – 3 500 Kč, akce zaměřená na 
židovskou kulturu 11. 6. 2015 – 500 Kč, akce zaměřená na vietnamskou kulturu 9. 5. 2015 – 2 000 Kč. 
Celková výše poskytnuté dotace se tímto dodatkem nemění.   
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku. 
 
26. Pracovní poměr ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice 
Usnesení č. 0962/2015 (25/28)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
v souladu s ustanovením § 166 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s vydáním potvrzení jednotlivým 
ředitelům základních škol a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice,   ve smyslu změny doby 
trvání pracovního poměru na vedoucím pracovním místě ředitele příslušné základní školy či mateřské 
školy na dobu neurčitou.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem potvrzení uvedených v bodě I.  
 
27. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ U Parku, v MŠ Lidická, v MŠ 
A.B.Svojsíka, v MŠ Šumavská a v MŠ Čtyřlístek 
30. Zřízení Rady seniorů města Strakonice a jmenování členů  
Usnesení č. 0963/2015 (25/29)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2015/2016 v MŠ      U Parku 
ve třídě Motýlci na 27 dětí a ve třídě Dráčata na 26 dětí a v odloučeném pracovišti Lidická 194 na 28 
dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při 
splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
II. Souhlasí  
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2015/2016 v MŠ Lidická ve 
všech třídách na 28 dětí, v odloučeném pracovišti MŠ Školní ve všech třídách na 28 dětí, v 
odloučeném pracovišti MŠ Holečkova 413 ve 3. třídě a ve 4. třídě na 25 dětí,  v odloučeném pracovišti 
MŠ Spojařů 1260 v 1. třídě, ve 2. třídě a ve 3. třídě na 28 dětí a v odloučeném pracovišti MŠ Stavbařů 
213 v 1. třídě a ve 2. třídě na 28 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě 
vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
III. Souhlasí  
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2015/2016 v MŠ A. B. 
Svojsíka ve všech třídách na 28 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě 
vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
IV. Souhlasí  
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s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2015/2016 v MŠ Šumavská 
v 1. třídě, ve 2. třídě, ve 3. třídě a ve 4. třídě na 28 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude 
na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
IV. Souhlasí  
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2015/2016 v MŠ Čtyřlístek ve 
třídě Šmoulata na 26 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací 
činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
28. Zřízení Rady seniorů města Strakonice a jmenování členů  
Usnesení č. 0964/2015 (25/30)  
Rada města po projednání 
I. Zřizuje 
Radu seniorů města Strakonice.  
II. Jmenuje  
předsedkyni: Marcelu Štverákovou 
členy: Ludmilu Urbanovou, Naděždu Novákovou, Mgr. Ivanu Parkosovou, Jiřího Tesaře, Hanu 
Marouškovou, Helenu Mocovou, Janu Kohelovou. 
 
29. Smlouva o Roznášce informačních materiálů č. 982207-0369/2015                 
Usnesení č. 0965/2015 (25/31)  
Rada města po projednání 
 I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o Roznášce informačních materiálů číslo 982207-0369/2015 mezi městem 
Strakonice a Českou poštou, s. p., která nahrazuje smlouvu č. 03-076 roznáška propagačních materiálů 
(bezadresných) č. 4 ze dne 25. 2. 2003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 7. 2013.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
30. Kompostárna Strakonice 
Usnesení č. 0966/2015   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním kompostárny na pozemku p.č. 1208/5 v k.ú. Strakonice. 
II. Pověřuje 
odbor životního prostředí k  zadání vypracování projektové studie a zadání přípravy žádosti do 
OPŽP prioritní osy 3.2. pro získání dotace na výstavbu kompostárny a nákup svozových nádob. 
 
 
31. Různé 
Rada města byla seznámena s: 

- žádostí VOŠ, SPŠ, SOŠŘS Strakonice ze dne 10.6.2015 
- peticí, týkající se změny ÚP v k.ú. Přední Ptákovice 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička               p. Milan Jungvirt   
           starosta                       místostarosta   


