
 Z á p i s
z  28. jednání Rady města Strakonice

konaného 12. srpna 2015 ve velké zasedací místnosti
----------------------------------------------------------------------------------------

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

Omluveni: Mgr. Hrdlička – starosta
Ing. Moučka – člen RM

Program: 

                       

1. Majetkové záležitosti          
      Usnesení č. 1034/2015 - č. 1110/2015
2. Projektový manažer

           Usnesení č. 1111/2015
3. Odbor školství a CR          
             Usnesení č. 1112/2015 – č. 1117/2015
4. Odbor rozvoje          

           Usnesení č. 1118/2015
5. Finanční odbor

            Usnesení č. 1119/2015  - č. 1120/2015
6. Odbor ŽP          

                                      Usnesení č. 1121/2015  - č. 1122/2015
7. Obecní živnostenský úřad          

           Usnesení č. 1123/2015
8. Odbor vnitřních věcí          
 Usnesení č. 1124/2015  
9. Městský ústav sociálních služeb

Usnesení č. 1125/2015 – č. 1126/2015 
10. Kancelář tajemníka                                                                                                        

Usnesení č. 1127/2015  
11. ZŠ Dukelská                                                                                                                  

Usnesení č. 1128/2015 – č. 1129/2015
12. Kancelář starosty                                                                                                           

Usnesení č. 1130/2015
13. Zařízení pro měření rychlosti         
  Usnesení č. 1131/2015
14. Různé

  

28.  jednání  Rady  města  Strakonice  zahájil  místostarosta  Milan  Jungvirt  v 15:05  hodin  ve  velké
zasedací místnosti. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno
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1. Majetkové záležitosti          
Projednávání výše uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Narovcová
  
1) Agro  Čejetice, IČ: 62501836, se sídlem Čejetice 106 – uzavření dodatku k  nájemní  smlouvě
č. 2011-189  na pacht  pozemku  p.č. 122/1  o   výměře 8 290 m2 v k.ú. Přední Ptákovice
Usnesení č. 1034/2015 (28/7) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2011-189 a firmou Agro Čejetice, IČ: 62501836, se sídlem
Čejetice 106, jehož  předmětem je zvětšení předmětu nájmu (pachtu) o pozemek p.č. 122/1 o výměře 8
290 m2, orná půda v k.ú. Přední Ptákovice. Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají nezměněny. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

2)  Slečna  Barbora  Dufková,  bytem  1.  máje  1136,  Strakonice  a  pan  Jakub  Viták,  bytem
Jiráskova 534, Blatná 
- žádost o výpůjčku části  pozemku p.č. 746/12 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice
Usnesení č. 1035/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 746/12 o výměře cca 1288 m2 a dále na část
pozemku p.č. 746/12 o výměře cca 412 m2, vše 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. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

3)  Manželé  Zdeňka  a  Jaroslav  Soukupovi,  bytem  Bezděkovská  74,  386  01  Strakonice
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 695/2 v k.ú. Modlešovice, obec Strakonice
Usnesení č. 1036/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 695/2 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Modlešovice,
obec Strakonice, za účelem sečení trávy a údržby pozemku.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

4) Pan Miroslav Procházka, bytem Mlýnská 1063, 386 01 Strakonice
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 46/2 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 1037/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 46/2 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Strakonice,
obec Strakonice, za účelem vytvoření zázemí  pro děti, umístění pískoviště.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

5)  Technické  služby  Strakonice  s.r.o.,  Raisova  ul.  274,  386  01  Strakonice,  IČ  25156888   
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 171/2 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice
Usnesení č. 1038/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 171/2 o výměře cca 1 m 2 v k.ú. Strakonice, obec
Strakonice, za účelem umístění vývěsky úmrtních oznámení.
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HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

6)  Mateřské  centrum  Beruška,  Lidická  ul.  194,  386  01  Strakonice,  IČ  27006107   
- žádost o výpůjčku části obvodové zdi stavby bez čp./če., občanská vybavenost,  na  pozemku
p.č. st. 3528 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice
Usnesení č. 1039/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na výpůjčku části  obvodové zdi stavby bez čp./če.,  občanská vybavenost,  na
pozemku p.č. st. 3528 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, za účelem umístění vývěsky s informacemi
o  činnosti  MC Beruška.  Vzhled  vývěsky a  její  umístění  bude  konzultováno  s architektem města
Strakonice. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

7) Pan Ladislav Blažek, Mírová 909, Strakonice - vpusť u břehu řeky Otavy na pozemku p.č.
227/1 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 1040/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem vpusti č. I o výměře 29 m2  u břehu řeky Otavy na poz. p.č.
227/1 v k.ú. Strakonice s následujícím žadatelem, za níže uvedených podmínek:
- p. Ladislav Blažek, bytem Mírová 909, Strakonice, pronájem za účelem uskladnění lodí, nájemní
smlouva  bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,  nájemné ve výši  1.500,-
Kč/ročně. 
II. Pověřuje
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

8) Muzeum středního Pootaví Strakonice - pronájem objektu bývalé Okresní vojenské správy
Strakonice,  Komenského 146,  Strakonice
Usnesení č. 1041/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na užívání objektu bývalé Okresní vojenské správy Strakonice, č.p. 146
v ul. Komenského ve Strakonicích, na poz. p.č. st. 167/1 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, s
následujícím žadatelem, za níže uvedených podmínek:
-  Muzeum  středního  Pootaví  Strakonice,  Zámek  č.p.  1,  Strakonice,  pronájem za  účelem  využití
prostorů jako depozitáře pro sbírkové předměty, roční nájemné ve výši 50.000,-Kč + inflace, nájemce
bude hradit na vlastní náklady služby spojené s nájmem (vytápění, vodné, stočné, el. energie), nájemce
zajistí  na  své  náklady  instalaci  zabezpečovacího  a  protipožárního  zabezpečovacího  systému  do
objektu, příp. instalaci mříží do některých prostorů v objektu, příp. po konzultaci se zřizovatelem MSP
výtah v pronajatém objektu na vlastní náklady,  to vše po konzultaci s investičním technikem města
Strakonice a na SÚ MÚ Strakonice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce. Všechny změny na předmětu nájmu, včetně změn výše uvedených, musí být před
jejich  vlastním  uskutečněním  písemně  odsouhlaseny  pronajímatelem,  a  to  na  základě  nájemcem
jednoznačně specifikované konkrétní změny (např. projektovou dokumentací). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno
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9) Žádost pana Jana Schneedorfera, bytem Na Stráži 1319, Strakonice
Usnesení č. 1042/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na změnu nájemce v nájemní smlouvě č. 04-414  uzavřené s městem Strakonice
dne 12.7.2004 na pronájem nebytových prostorů o výměře 134 m2  v přízemí objektu č.p. 57 v ul. U
Markéty  ve  Strakonicích,  jejichž  nájemcem  je  pan  Jan  Schneedorfer,  bytem  Na  Stráži  1319,
Strakonice,  z dosavadního  nájemce  pana  Jana  Schneedorfera,  Na  Stráži  1319,  Strakonice,  IČ
73531561,  na nového nájemce paní  Michaelu Hauzerovou,  bytem Klostermannova  57,  Štěkeň,  IČ
69545944.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

10) Pronájem garáží v objektu Krále Jiřího z Poděbrad 772 ve Strakonicích
Usnesení č. 1043/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na užívání garáží č.5, č.6, č.7 v objektu Krále Jiřího z Poděbrad 772 ve
Strakonicích s panem Ing. Zdeňkem Zajícem, Mánesova 1205, Strakonice, za účelem garážování málo
používaných vozidel za těchto podmínek: 

- garáž č. 5 za cenu 6.000,-Kč/ročně + DPH 
- garáž č. 6 za cenu 8.000,-Kč/ročně + DPH 
- garáž č. 7 za cenu 7.000,-Kč/ročně + DPH,
- pronájem na dobu neurčitou s 3- měsíční výpovědní lhůtou

II. Pověřuje
starostu města podpisem nájemní smlouvy.
III. Souhlasí
s uzavřením  nájemní  smlouvy  na  užívání  garáže  č.14  v objektu  Krále  Jiřího  z Poděbrad  772  ve
Strakonicích s panem Jiřím Šímou, Alf.  Šťastného 185, Strakonice, za účelem provozování skladu
klempířských prvků a příležitostní přípravy klempířských výrobků za těchto podmínek:

- garáž č. 14 za cenu 20.000,-Kč/ročně + DPH,
- pronájem na dobu neurčitou s 3- měsíční výpovědní lhůtou.

Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu MÚ Strakonice.  
IV. Pověřuje
starostu města podpisem nájemní smlouvy.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

11) Žádost spol. PAPÍR – speciál, PHP, spol. s.r.o., se sídlem U Markéty 58, Strakonice
Usnesení č. 1044/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí 
s  vyhlášením záměru  na  snížení  nájemného  z  nebytových  prostorů  v objektu   U  Markéty  58  ve
Strakonicích nájemci spol. PAPÍR – speciál, PHP, spol. s.r.o., se sídlem  U Markéty 58, Strakonice,
na dobu 1 roku (říjen  2015 – až září  2016), a sice o 40 % z ročního nájemného.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

12) DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. 
Usnesení č. 1045/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na snížení nájemného z nemovitostí - pozemek parc.č. st. 17, na němž se nachází
administrativní budova a dále část pozemku 375/5, na kterém se nachází budova garáží, nacházejících
se v areálu pivovaru ve Strakonicích, nájemci spol. DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., se
sídlem Podskalská 324 Strakonice, a sice o 50 % z ročního nájemného.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno
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13) Jan Beran, nájemce areálu Bažantnice – žádost o stavební úpravy v sociálním zařízení v
Bažantnici 
Usnesení č. 1046/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Ukládá
majetkovému odboru jednat s nájemcem areálu Bažantnice o úhradě rekonstrukce sociálního zařízení
s takovým  výsledkem,  aby  cena  za  rekonstrukci  byla  uhrazena  nájemcem  formou  zvýšeného
nájemného za 3 roky od realizace rekonstrukce.
II. Ukládá
majetkovému  odboru,  v případě že  dojde k dohodě s nájemcem areálu Bažantnice  ohledně úhrady
rekonstrukce sociálního zařízení, zadat zpracování projektové dokumentace na tuto rekonstrukci.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

14) Paní Renata Liptáková, Hoštice u Volyně 42 – opětovná žádost o udělení výjimky z Pravidel
o přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města Strakonice
Usnesení č. 1047/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí
s udělením výjimky z Pravidel  pro přidělování  a pronajímání bytů ve vlastnictví  města  Strakonice
schválených ZM dne 17.6.2015,  paní  Renatě  Liptákové,  Hoštice  u Volyně  42,  tzn.  že  nesouhlasí
s podáním žádosti o byt. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

15) Paní Olga Pačajová, M. Alše 789, Strakonice – žádost o provedení výměny bytu
Usnesení č. 1048/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí 
žádost paní Olgy Pačajové, M. Alše 789, Strakonice, o provedení výměny bytu.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

16) Paní Andrea Kunová, Velké náměstí 49, Strakonice a paní Jarmila Michlová, Velké náměstí
47, Strakonice – žádost o přidělení jiného bytu
Usnesení č. 1049/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č.  002 v domě č.p. 47 Velké náměstí 
Strakonice s paní Andreou Kunovou, Velké náměstí 49, Strakonice.
II. Nesouhlasí 
s  uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 v domě č.p. 49 Velké náměstí, 
Strakonice, s paní Jarmilou Michlovou, Velké náměstí 47, Strakonice. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

17) Pan Zdeněk Lopatka, Nádražní 404, Strakonice – žádost o podnájem bytu
Usnesení č. 1050/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
v   souladu s ust. § 2275 o.z., s podnájmem b.j. č. 010 v domě č.p. 404, ul. Nádražní, Strakonice II,
nájemce pan Zdeněk Lopatka, Nádražní 404, Strakonice, pro manžele Petru a Stanislava Hezoučkých,
Čepřovice 41 na dobu 1 roku od 15.8.2015 do 14.8.2016  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.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno
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18) Fakturace stavebních úprav vedoucích k obnově dispozičního uspořádání bytu č. 12 v domě
č.p. 614 ul. Budovatelská
Usnesení č. 1051/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu s manž. Stanislavem a Karlou Novákovými, nyní
bytem Bezděkovská 76, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude ustanovení, že manž. Karla a
Stanislav Novákovi uznávají dluh vůči pronajímateli ve výši 80.068,- Kč, což je 70% z celkových
nákladů  na  provedení  stavebních  úprav  vedoucích  k obnově  dispozičního  uspořádání  bytu  č.  12
v domě č.p. 614 ul.  Budovatelská, Strakonice (jehož byli  dříve nájemci),  dle původního projektu,
ponížených o náklady spojené s dodáním materiálu a práce, které nesouvisejí se stavebními úpravami
bytu. Nájemci se zavazují tuto částku uhradit v pravidelných splátkách po 1.000,- Kč měsíčně, a to do
doby úplného uhrazení dluhu, který manž. Novákovi hradí dle podmínek dohodnutých ve Smlouvě o
nájmu bytu č. 2014-833, poté bude částka hrazena v pravidelných splátkách po 3.000,- Kč měsíčně.
Částky jsou splatné vždy do 20. v měsíci počínaje měsícem následujícím po uzavření tohoto dodatku,
pod ztrátou výhody splátek, na účet TS Strakonice, s.r.o. nebo v hotovosti na pokladně TS Strakonice,
s.r.o., Nedodržení tohoto splátkového kalendáře bude považováno za porušení této nájemní smlouvy
s právem pronajímatele odmítnout prodloužení nájemní smlouvy. 
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětného dodatku.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

19) Problematika teplé vody – bytový dům č.p. 1391 ul. Leknínová
Usnesení č. 1052/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Ruší
50 ti% slevu na dodávku teplé vody u nájemců v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice, a to od
1.1.2015, za předpokladu, že laboratorní zkoušky provedené do konce roku 2015 neprokážou zvýšený
výskyt mědi ve vodě. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

20) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 003 v domě č.p. 58, ulice U Sv. Markéty 58, Strakonice
Usnesení č. 1053/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením  Smlouvy  o  nájmu  bytu  na  užívání  b.j.  č.  003  v domě  č.p.  58  ul.  U  Sv.  Markéty,
Strakonice  o  velikosti  1+1  a  výměře  62,20  m2 s paní  Stanislavou  Novákovou,  M.  Alše  764,
Strakonice, přičemž smlouva bude uzavřena na  dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení vždy o
další  3  měsíce  formou  dodatku  k NS,  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 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

21) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 006, v domě č.p. 58, ulice U Sv. Markéty, Strakonice
Rada města po projednání k výše projednávanému bodu nepřijala žádné usnesení.

22) Uvolněná b.j. 4+1, č.b. 015, v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice
Usnesení č. 1054/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí 
žádost  pana  Michala  Siváka,  Leknínová  1391,  Strakonice,  paní  Veroniky Čínovcové,  Leknínová
1391, Strakonice a  paní Dariny Votavové, Leknínové 1392, Strakonice, týkající se přidělení b.j. č.
015 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice.
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II. Souhlasí
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání  b.j.  č.  025 v domě č.p. 1391,
Leknínová,  Strakonice,  o  velikosti  4+1 a  výměře  83,43 m2 s paní  Petrou Kvěchovou,  Leknínová
1391, Strakonice.
III. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 015 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice,
o velikosti 4+1 a výměře 99,73 m2, s paní Petrou Kvěchovou, Leknínová 1391, Strakonice, přičemž
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o další 1 rok formou
dodatku k NS, 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 5.122,- Kč.
IV. Pověřuje
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy.
HLASOVÁNO: pro 4/1 proti -  schváleno

23) Seznam uchazečů o přidělení bytové jednotky, u kterých bylo provedeno šetření
Usnesení č. 1055/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I.Bere na vědomí
zápisy z provedených šetření u žadatelů o nájem bytu.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

24) Pan Jakub Helma, Radošovice, Kapsova Lhota 1, 386 01 Strakonice – žádost o pronájem
pozemku 
Usnesení č. 1056/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením pachtovní smlouvy na užívání části pozemku p.č. 122/3 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře
cca 9.589 m2, s panem Jakubem Helmou, Radošovice, Kapsova Lhota 1, Strakonice, za jeho cenovou
nabídku 2200 Kč/ha ročně.  
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

25) Pan Vít Křivanec, Nádražní 404, Strakonice – žádost o pronájem pozemku 
Usnesení č. 1057/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s pronájem části pozemku p.č. 619/2 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 20 m2 , za účelem zřízení a
provozování  obslužné   předzahrádky,  panu  Vítu  Křivancovi,  Nádražní  404,  Strakonice,  za  cenu
5.000,-Kč/rok + aktuální sazba  DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno
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26) Věra a Martin Gebelovi, Pod Hliničnou čp. 337, 386 01 Strakonice
- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 997/9 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic,
obec Strakonice
Usnesení č. 1058/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce, mezi městem Strakonice a manželi Věrou a Martinem Gebelovými,
bytem Pod Hliničnou čp. 337, 386 01 Strakonice, jejímž předmětem je užívání části pozemku p.č.
997/9 o výměře cca 300 m2 za účelem zřízení okrasné zahrady. 
II. Pověřuje
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

27) Martina Pavolková, bytem Leknínová 1391, 386 01 Strakonice 
- žádost o ukončení smlouvy o výpůjčce č. 2011-272 dohodou k 31.07.2015
Usnesení č. 1059/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s ukončením Smlouvy o výpůjčce č. 2011-272, uzavřené mezi městem Strakonice a paní Martinou
Pavolkovou, bytem Leknínová ul. 1391, 386 01 Strakonice, a to dohodou, k 31.07.2015.
II. Pověřuje
starostu města  podpisem  předmětné dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce č. 2011-272.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

28) Pan Alexandr Polák, Otavská 552, 386 01 Nový Dražejov – žádost o vybudování chodníku na
pozemku p.č. 1269/60 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
Usnesení č. 1060/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí
s tím, aby město Strakonice vybudovalo na své náklady chodník ze zámkové dlažby o rozměrech 1 x 8
m (od  vstupní  branky  ke  vjezdu)  na  pozemku  města  Strakonice  p.č.  1269/60  v k.ú.  Dražejov  u
Strakonic před objektem č.p. 552 v ul. Otavská, v Novém Dražejově.
II. Souhlasí
s tím, aby si žadatel a vlastník objektu č.p. 552 vybudoval na své náklady chodník ze zámkové dlažby
o rozměrech 1 x 8 m (od vstupní branky ke vjezdu) na pozemku města Strakonice p.č. 1269/60 v k.ú.
Dražejov  u  Strakonic  před  objektem  č.p.  552  v ul.  Otavská,  v Novém  Dražejově.  Tento  souhlas
nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

29) Ing. Záhorský, kapela Nektarka, Dřešín 61, 387 19 Čestice, IČ 47257954 - žádost o výpůjčku
části budovy čp. 146 na p.č. st. 167/1, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice
Usnesení č. 1061/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
uzavřením Smlouvy o  výpůjčce,  mezi  městem Strakonice a  panem Ing.  Jiřím Záhorským,  kapela
Nektarka, bytem Dřešín 61, 387 19 Čestice, IČ 47257954, na část budovy čp. 146 na p.č. st. 167/1, vše
v k.ú.  Nové Strakonice, obec Strakonice (bývalá OVS), za účelem umístění  zkušebny,  prostor pro
uskladnění hudebních nástrojů a notový archiv pro kapelu Nektarka.
Výpůjčka předmětných prostor bude řešena tzv. krátkodobou smlouvou o výpůjčce tj. na dobu určitou
– 29 dnů.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno
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30) Žádost o prodej části pozemku parc.č. 787/1 v kat. území  Strakonice 
Žadatel: Azur 1137 společenství vlastníků pro dům 1137, IČ 28060768, se Strakonice I, Sídliště
1. máje 1137, PSČ 386 01
Usnesení č. 1062/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na výpůjčku části  pozemku parc.č.  787/1 o výměře cca 13 m2 v kat.  území
Strakonice, na které je umístěno schodiště k hlavnímu vstupu do domu čp. 1137 ve Strakonicích I.
HLASOVÁNO: pro 4 -  schváleno

31)  Pan  Daniel  Šimon,  Doubravice  88,  Strakonice  –  žádost  u  uzavření  dodatku  k nájemní
smlouvě
Usnesení č. 1063/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě číslo 2013 - 425, uzavřené mezi městem Strakonice a panem
Danielem Šimonem, Doubravice 88, Strakonice, týkající se změny termínu platnosti nájemní smlouvy,
a to na dobu určitou do 31.12.2015.
II. Revokuje
usnesení RM číslo 1004/2015/VII./VIII., týkající se uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2013 -
425 se změnou termínu platnosti nájemní smlouvy  do 14.4.2016.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

32)  Paní  Marie  Želivská,  Strojařů  367,  Strakonice  –  žádost  o  ukončení  nájemní  smlouvy
výpovědí, případně  dohodou
Usnesení č. 1064/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy číslo 01 - 116, ze dne 1.3.1996, uzavřené mezi městem Strakonice paní
Marií Želivskou, Strojařů 367, Strakonice, a to dohodou k 30. září 2015.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné dohody. 
III. Souhlasí
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 595/14 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 20
m2  za účelem umístění novinového stánku. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

33) Slečna Bc. Barbora Kovářová, Čejetice 36, Strakonice – žádost o rozšíření předmětu nájmu
Usnesení č. 1065/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku k nájemní  smlouvě číslo 2015 – 072, ze dne 29.4.2015, týkající se rozšíření
sortimentu prodeje, a to o prodej keramiky a jiných upomínkových předmětů. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas příslušné hygienické stanice. 
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

34)  Žádost  o  uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  služebnosti  inženýrské  sítě
v souvislosti s přípravou a realizací stavby: „PVDSL5C 04 C STRA186 MET“. 
Žadatel: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 
130 00 Praha 3 – Žižkov 
V zastoupení: Libor Křepelka, Projektové služby, Mašovice 49, 391 55 Dolní Hořice 
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Usnesení č. 1066/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě  budoucí  o  zřízení  služebnosti  inženýrské sítě,  kterou se  smluvní
strany zavazují uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení komunikační sítě do
pozemků  v majetku  města  Strakonice  p.č.  KN  1275/2  a  p.č.  KN  1276/2,  vše  v k.ú.  Dražejov  u
Strakonic,  v souvislosti  s projektovou  přípravou  a  realizací  stavby:  „PVDSL5C_
04_C_STRA186_MET“, za částku 20.000,- Kč + DPH.
II. Pověřuje
starostu  města podpisem předmětné smlouvy
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

35)  Žádost  o  uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  služebnosti  inženýrské  sítě
v souvislosti s přípravou a realizací stavby: „71010-008096 VPI Strakonice Most ev. č. 173-001,
MK“. 
 Žadatel: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 
130 00 Praha 3 – Žižkov 
V zastoupení: ŠINDY a.s., 5.května 16, 252 41 Dolní Břežany
Usnesení č. 1067/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě  budoucí  o  zřízení  služebnosti  inženýrské sítě,  kterou se  smluvní
strany zavazují uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení komunikační sítě do
pozemků v majetku města Strakonice města p.č. KN 789/4, p.č. KN 1288/29, p.č. KN 787/3 a p.č. KN
787/1, vše v k.ú Strakonice, v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „71010-008096
VPI Strakonice Most ev. č. 173-001, MK“, za částku 40.000,- Kč + DPH.
II. Pověřuje
starostu  města podpisem předmětné smlouvy
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

36) Žádost o souhlas se záměrem provedení stavby: „Most ev. č. 173-001 Strakonice“. 
 Žadatel:  Správa  a  údržba  silnic  Jihočeského  kraje,  Nemanická  2133/10,  370  10  České
Budějovice 
V zastoupení: Projekční kancelář PRIS s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno
Usnesení č. 1068/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí 
se záměrem provedení stavby „Most ev. č. 173-001 Strakonice“ na pozemcích ve vlastnictví města
p.č. KN 1288/29, p.č. KN 1288/30, p.č. KN 787/1, p.č. KN 787/3, p.č. KN 789/4, p.č. KN  1287 a p.č.
KN 781/1  vše  v k.ú Strakonice. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

37) Žádost o výpůjčku částí pozemků v souvislosti se stavbou:  „Most ev. č. 173-001 Strakonice“.
 Žadatel:  Správa  a  údržba  silnic  Jihočeského  kraje,  Nemanická  2133/10,  370  10  České
Budějovice 
V zastoupení: Projekční kancelář PRIS s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno
Usnesení č. 1069/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku částí pozemků ve vlastnictví města Strakonice p.č. KN 1288/29 o
výměře 445,5 m2, p.č. KN 1288/30 o výměře 280,5 m2, p.č. KN 787/1 o výměře 188 m2, p.č. KN 787/3
o výměře 138,5 m2, p.č. KN 789/4 o výměře 441 m2, p.č. KN  1287 o výměře 98,5 m2 a p.č. KN 781/1,
o výměře 69,5 m2, vše v k.ú Strakonice, po dobu realizace stavby: „Most ev. č. 173-001 Strakonice“.
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HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

38) Prodloužení smluv o nájmu bytu
Usnesení č. 1070/2015 (28/1) 
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, Zvolenská
805, 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 srpne do
20.8.2015 a  uhrazením nájemného  za měsíc  srpen,  a  to  do 20.8.2015.  V případě,  že  slečna Irena
Balogová, Zvolenská 805, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc srpen do 20.8.2015,
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
II. 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,
Stavbařů 206, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc.
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 20.8.2015. V případě, že manželé Karel
a Brigita Irdzovi, Stavbařů 206, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 20.8.2015, nebude
jim smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
III. 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,  V Ráji  767,  Strakonice,
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení  nájmu bytu  o další  1  měsíc.  Souhlas  je  podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc srpen, a to do 20.8.2015. V případě, že paní Jana Všiváková, V Ráji
767, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 20.8.2015, nebude jí  smlouva o nájmu bytu
prodloužena. 
IV. 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, Budovatelská 614,
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc.  Souhlas je
podmíněn uhrazením splátky dluhu za měsíc srpen, dle podmínek dohodnutých ve smlouvě o nájmu
bytu a nájemného za měsíc červenec a srpen, a to do 20.8.2015. V případě, že slečna Denisa Žigová,
Budovatelská 614, Strakonice neuhradí splátku dluhu za měsíc srpen a nájemné za měsíc červenec a
srpen do 20.8.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
V. 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, Budovatelská 614,
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu                o další 1 měsíc.
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 20.8.2015.  V případě, že paní Žaneta
Grundzová, Budovatelská 614, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc srpen do 20.8.2015, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
VI. 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 518, Strakonice,
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení  nájmu bytu  o další  1  měsíc.  Souhlas  je  podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc srpen do 20.8.2015. V případě, že paní Alžběta Lacková, Bažantnice
518, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 20.8.2015, nebude jí  smlouva o nájmu bytu
prodloužena. 
VII. 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,  Stavbařů
204, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je
podmíněn  uhrazením nájemného  za  měsíc  srpen  a  uhrazením splátky  dluhu  za  měsíc  srpen,  dle
podmínek dohodnutých ve smlouvě o nájmu bytu, a to do 20.8.2015. V případě, že paní Vladimíra
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Božovská, Stavbařů 204, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc srpen do 20.8.2015,
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
VIII. 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 518, Strakonice II, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu
o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 20.8.2015. V případě,
že manželé Jolana a Zdeněk Kunovi, Bažantnice 518, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc srpen do
20.8.2015, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
IX. 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, Budovatelská 614,
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu        o další 1 měsíc. Souhlas je
podmíněn  uhrazením  nájemného  za  měsíc  srpen  do  20.8.2015.  V případě,  že  Patricie  Bledá,
Budovatelská 614, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc srpen do 20.8.2015, nebude jí smlouva o
nájmu bytu prodloužena. 
X. 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, Velké
náměstí 49, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc.
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen a uhrazením splátky dluhu za měsíc srpen,
dle  podmínek  dohodnutých  v nájemní  smlouvě,  a  to  do  20.8.2015.  V případě,  že  slečna  Nikola
Pačajová,  Velké  náměstí  49,  Strakonice,  neuhradí  nájemné  a  splátku  dluhu  za  měsíc  srpen  do
20.8.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
XI. 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,  V Ráji  768,
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc.  Souhlas je
podmíněn uhrazením části nájemného ve výši 4.030,- Kč za měsíc červenec a nájemného za měsíc
srpen,  a  to  do  20.8.2015  a  uhrazením  splátky  dluhu  za  měsíc  červenec  a  srpen,  dle  podmínek
dohodnutých v Dodatku č. 8, a to do 20.8.2015. V případě, že slečna Helena Irdzová, V Ráji 768,
Strakonice, neuhradí část nájemného ve výši 4.030,- Kč za měsíc červenec a nájemné za měsíc srpen a
splátku dluhu za měsíc červenec a srpen do 20.8.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
XII. 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, Zvolenská 805,
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc srpen do 31.8.2015.  V případě, že paní Dagmar Říhová, Zvolenská
805, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 31.8.2015, nebude jí  smlouva o nájmu bytu
prodloužena. 
XIII. 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, Budovatelská
614,  Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení  nájmu bytu o 1 měsíc.  Souhlas je
podmíněn  uhrazením nájemného  za měsíc  srpen do  20.8.2015.  V případě,  že  paní  Věra  Hrehová,
Budovatelská 614, Strakonice neuhradí  nájemné za měsíc srpen do 20.8.2015, nebude jí smlouva o
nájmu bytu prodloužena. 
XIV. 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, Zvolenská 805, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu  o  další  1  měsíc.  Souhlas  je  podmíněn  uhrazením nájemného  za  měsíc  červenec  a  srpen  do
20.8.2015 a uhrazením části splátky dluhu za měsíc červenec ve výši 1.500,- Kč, a splátky dluhu ve
výši 2.500,- Kč za měsíc srpen do 20.8.2015, dle podmínek dohodnutých ve smlouvě o nájmu bytu.
V případě, že pan Július Sivák a pan Marek Sivák, Zvolenská 805, Strakonice, neuhradí nájemné za

12



měsíc červenec a srpen do 20.8.2015 a část splátky dluhu ve výši 1.500,- Kč za měsíc červenec a
splátku dluhu za měsíc srpen do 20.8.2015, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
XV. 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.  614,  ul.  Budovatelská,  Strakonice,  s paní  Zdenkou  Murgáčovou,
Budovatelská 614, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1
měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 20.8.2015.  V případě, že paní
Murgáčová, Budovatelská 614, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 20.8.2015, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
XVI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č.11 o velikosti 1+1 a
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou Simonou Horváthovou,
Budovatelská 614, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1
měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 20.8.2015 a uhrazením splátky
dluhu za měsíc červenec a srpen do 20.7.2015, dle podmínek dohodnutých ve smlouvě o nájmu bytu.
V případě, že slečna Simona Horváthová, Budovatelská 614, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc
srpen a splátku dluhu za měsíc  červenec a  srpen do 20.8.2015,  nebude jí  smlouva  o nájmu bytu
prodloužena. 
XVII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 02 o velikosti 2+kk a
výměře 68,10 m2 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová, Strakonice, s paní Lenkou Svobodovou, Leknínová
1392, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas je
podmíněn  uhrazením  splátky  dluhu  za  měsíc  srpen  dle  podmínek  dohodnutých  v  Dodatku  č.  3
k nájemní smlouvě č. 09-253 a uhrazením nájemného za měsíc srpen do 31.8.2015. V případě, že paní
Lenka Svobodová, Leknínová 1392, Strakonice neuhradí splátku dluhu a nájemné za měsíc srpen do
31.8.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
XVIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 009 o velikosti 1+1 a
výměře 37,10 m2 v domě č.p.  614 ul.  Budovatelská, Strakonice,  s paní Věnceslavou Pohlotkovou,
Budovatelská 614, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 6 měsíců.
Souhlas  je  podmíněn  uhrazením  nájemného  za  měsíc  srpen  do  31.8.2015.  V případě,  že  paní
Věnceslava  Pohlotková,  Budovatelská  614,  Strakonice,  neuhradí  nájemné  za  měsíc  srpen  do
31.8.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
XIX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o velikosti 1+0 a
výměře 43,40 m2 v domě č.p. 518 Bažantnice, Strakonice, se slečnou Janou Kunovou, Bažantnice 518,
Strakonice,  přičemž  předmětem  dodatku  bude  prodloužení  nájmu  bytu  o  3  měsíce.  Souhlas  je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec a srpen do 20.8.2015.  V případě, že slečna Jana
Kunová,  Bažantnice  518,  Strakonice  neuhradí  nájemné  za  měsíc  červenec  a  srpen  do  20.8.2015,
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
XX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č.002 o velikosti 1+1 a
výměře  36,10  m2 v domě  č.p.  614  ul.  Budovatelská,  Strakonice,  s  paní  Renatou  Kotálovou,
Budovatelská 614, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 6 měsíců.
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 31.8.2015.  V případě, že paní Renata
Kotálová, Budovatelská 614, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc srpen do 31.8.2015, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
XXI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o velikosti 2+1 a
výměře 80,90 m2 v domě č.p. 364 ul. Havlíčkova, Strakonice, s paní Marcelou Oláhovou, Havlíčkova
364,  Strakonice,  přičemž předmětem dodatku bude prodloužení  nájmu bytu  o ½ roku.  Souhlas je
podmíněn uhrazením části nájemného ve výši 4.442,- Kč za měsíc červenec a nájemného za měsíc
srpen do 31.8.2015. V případě, že paní Marcela Oláhová, Havlíčkova 364, Strakonice neuhradí část
nájemného ve výši 4.442,- Kč za měsíc červenec a nájemné za měsíc srpen do 31.8.2015, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
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XXII. Pověřuje
starostu podpisem předmětných dodatků.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

39) Paní Jarmila Michlová, Velké náměstí 47, Strakonice – žádost o ukončení smlouvy o nájmu
bytu
Usnesení č. 1071/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 v domě č.p.
47, Velké náměstí, Strakonice I, o velikosti 2+1 a výměře 76,46 m2 s paní Jarmilou Michlovou, Velké
náměstí 47, Strakonice I, a to ke dni 13.8.2015.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné dohody.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

40) Paní Jitka Rachačová, Stavbařů 205, Strakonice – žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 1072/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 010 v domě č.p.
205,  ul.  Stavbařů,  Strakonice  II,  o  velikosti  1+1  a  výměře  56,20  m2 s paní  Jitkou  Rachačovou,
Stavbařů 205, Strakonice II, a to ke dni 14.9.2015.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné dohody.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

41) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 021/1066, ul. Mlýnská 1066, Strakonice I, o velikosti 2+1
a výměře 54,10 m2

Usnesení č. 1073/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s obsazením bytové  jednotky č.  021 o  velikosti  2+1  (54,10  m2),  v domě  č.p.  1066,  ul.  Mlýnská,
Strakonice I, přímým prodejem do osobního vlastnictví, kdy minimální  cena bytu č. 021/1066, ul.
Mlýnská, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku je
stanovena ve výši 550.000,- Kč.
II. Ukládá
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

42) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 016/1225, ul. Spojařů 1225, Strakonice I, o velikosti 3+1
a výměře 78,20 m2

Usnesení č. 1074/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s obsazením bytové  jednotky  č.  016  o  velikosti  3+1  (78,20  m2),  v domě  č.p.  1225,  ul.  Spojařů,
Strakonice I, přímým prodejem do osobního vlastnictví, kdy minimální  cena bytu č. 016/1225, ul.
Spojařů, Strakonice I,  včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku je
stanovena ve výši  800.000,- Kč.
II. Ukládá
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno
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43) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 001/593, ul. Petra Bezruče 593, Strakonice I, o velikosti
1+1 a výměře 43,80 m2

Usnesení č. 1075/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s obsazením bytové jednotky č. 001 o velikosti 1+1 (43,80 m2), v domě č.p. 593, ul. Petra Bezruče,
Strakonice I, přímým prodejem do osobního vlastnictví, kdy minimální cena bytu č. 001/593, ul. Petra
Bezruče, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku je
stanovena ve výši 250.000,- Kč.
II. Ukládá
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

44)  Žádost  o  uzavření  dodatku  k nájemní  smlouvě  –  p.  Ivana  Brožová,  Leknínová  1392,
Strakonice
Usnesení č. 1076/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s  uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2013-288 ze dne 31.5.2013 mezi městem Strakonice a
paní Ivanou Brožovou, bytem Leknínová 1392, Strakonice, jehož předmětem bude změna předmětu
nájmu z původně pronajatého garážového stání  č.  7  na garážové stání  č.  12 v uvedeném objektu,
ostatní ustanovení  uzavřené nájemní smlouvy se nemění. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
III. Souhlasí
s vyhlášením záměru na pronájem garážového stání č. 7 v objektu Leknínová 1392 ve Strakonicích.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

45) Záměr na výpůjčku chaty na Podskalí 
Usnesení č. 1077/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na výpůjčku chaty na poz. p.č. st. 373 o výměře 41 m2, nacházející se v lokalitě
Podskalí Strakonice, v k.ú. Strakonice.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

46) Záměr na výpůjčku nebytových prostorů Na Ostrově 1415 ve Strakonicích
Usnesení č. 1078/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na výpůjčku nebytových prostorů o celkové výměře 258 m2 v přízemí objektu Na
Ostrově 1415, Strakonice. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

47)  Muzeum  středního  Pootaví  Strakonice,  Zámek  1,  Strakonice  -  žádost  o  pronájem  NP
v areálu hradu ve Strakonicích
Usnesení č. 1079/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy 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) s následujícím žadatelem za níže uvedených podmínek:
-  Muzeum  středního  Pootaví  Strakonice,  Zámek  č.p.  1,  Strakonice,  pronájem  za  účelem zřízení
kanceláře, dílny pro výtvarníka muzea, zčásti příp. jako sklady a pokud by to bylo z památkového
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hlediska možné, tak i pro vybudování výtahu ve výši  200 Kč/m2/rok + inflace tzn. 16.400 Kč/rok +
inflace, nájemce bude hradit na vlastní náklady služby spojené s nájmem (vytápění, vodné, stočné, el.
energie). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

48) Žádost Muzea středního Pootaví Strakonice – žádost o odkup movitého majetku
Usnesení č. 1080/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s odprodejem 2 souborů movitého majetku (soubor nábytku v celkové pořizovací hodnotě 433.680,-
Kč  a  soubor  elektrozařízení  v celkové  pořizovací  hodnotě  250.810,-  Kč),  nacházejících  se  v
rekonstruovaných prostorách Zámku č.p. 1, žadateli Muzeu středního Pootaví Strakonice, a sice za
následující kupní ceny:
- cena souboru nábytku po odečtení dotace ve výši 32.526,- Kč 
- cena souboru elektrozařízení po odečtení dotace ve výši  18.810,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

49) Poplatky za zřízení věcných břemen a požadavky na zádlažby chodníků.   
Žadatel:  E.ON Česká republika,  s.r.o.,  Reg.  spr. Písek,  F.A. Gerstnera 2151/6,  370 49 České
Budějovice 
Usnesení č. 1081/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
sdělení společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Písek, F.A. Gerstnera 2151/6, 370
49  České  Budějovice,  týkající  se  finanční  náhrady  za  zřízení  věcných  břemen  a  požadavků  na
zádlažby chodníků.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

50) Stížnost společenství Azur 1137 společenství vlastníků pro dům 1137,
IČ 28060768, se Strakonice I, Sídliště 1. máje 1137, PSČ 386 01
Usnesení č. 1082/2015 (28/1) 
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
stížnost  společenství vlastníků „Azur 1137 společenství vlastníků pro dům 1137“. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

1)  BENZINA,  s.r.o.,  Na  Pankráci  127,  140  00  Praha  4,  IČ:  60193328,   v zastoupení  pana
Miroslava Gieciho – žádost o směnu pozemků p.č. st. 621 v k.ú. Nové Strakonice a pozemku p.č.
600/3 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice
Usnesení č. 1083/2015 (28/1a) 
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit s uzavřením Směnné smlouvy na směnu  pozemku p.č. st. 621 o výměře 24 m 2 v k.ú. Nové
Strakonice, obec Strakonice- ve vlastnictví města Strakonice za pozemek p.č. 600/3 o výměře 65 m 2

v k.ú.  Strakonice,  obec  Strakonice  –  ve  vlastnictví  společnosti  BENZINA,  s.r.o.,  se  sídlem  Na
Pankráci 127, Praha 4, IČ: 60193328. 
II. Doporučuje ZM
pověřit starostu města podpisem směnné smlouvy.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno
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2)  Vlastníci  bytových jednotek,  s podílem na společných částech domu a pozemku,  bytového
domu čp. 1247 na p.č. st. 3423, pozemku p.č. st. 3423, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice
- žádost o prodej části pozemku p.č. 239/50 v k.ú. Strakonice, obec  Strakonice
Usnesení č. 1084/2015 (28/1a) 
Rada města po projednání
I. Nedoporučuje ZM
souhlasit  s prodejem   části  pozemku  p.č.  239/50  v k.ú.  Strakonice,  obec  Strakonice,  vlastníkům
bytových jednotek domu č.p. 1247, ul. Obránců míru, 386 01 Strakonice. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

3)  Vlastníci  bytových jednotek,  s podílem na společných částech domu a pozemku,  bytového
domu čp. 1249 na p.č. st. 3421, pozemku p.č. st. 3421, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice
- žádost o prodej části pozemku p.č. 239/48 v k.ú. Strakonice, obec  Strakonice
Usnesení č. 1085/2015 (28/1a) 
Rada města po projednání
I. Nedoporučuje ZM
souhlasit  s prodejem  části  pozemku  p.č.  239/48  v k.ú.  Strakonice,  obec  Strakonice,  vlastníkům
bytových jednotek domu č.p. 1249, ul. Spojařů, 386 01 Strakonice. 
 HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

4)  Vlastníci  bytových jednotek,  s podílem na společných částech domu a pozemku,  bytového
domu čp. 1250 na p.č. st. 3420, pozemku p.č. st. 3420, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice
- žádost o prodej části pozemku p.č. 239/48 v k.ú. Strakonice, obec  Strakonice
Usnesení č. 1086/2015 (28/1a) 
Rada města po projednání
I. Nedoporučuje ZM
souhlasit  s prodejem  části  pozemku  p.č.  239/48,  v k.ú.  Strakonice,  obec  Strakonice,  vlastníkům
bytových jednotek domu č.p. 1250, ul. Spojařů, 386 01 Strakonice.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

5)  Vlastníci  bytových jednotek,  s podílem na společných částech domu a pozemku,  bytového
domu čp. 1251 na p.č. st. 3419, pozemku p.č. st. 3419, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice
- žádost o prodej části pozemku p.č. 239/48 v k.ú. Strakonice, obec  Strakonice
Usnesení č. 1087/2015 (28/1a) 
Rada města po projednání
I. Nedoporučuje ZM
souhlasit  s prodejem  části  pozemku  p.č.  239/48,  v k.ú.  Strakonice,  obec  Strakonice,  vlastníkům
bytových jednotek domu č.p. 1251, ul. Spojařů, 386 01 Strakonice. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

6) Advokátní kancelář JUDr. Jitka Třeštíková, zastupující p. Oldřicha Podrabského, Zahradní
203,  Štěkeň  –  nabídka  dílu  „k“  pozemku  p.č.  st.  204  v k.ú.  Strakonice  z důvodu narovnání
hranic pozemků
Usnesení č. 1088/2015 (28/1a) 
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s přijetím daru, a to dílu „k“ o výměře 1 m2  pozemku p.č. st. 204 v k.ú. Strakonice, který je
ve vlastnictví p. Oldřicha Podrabského, bytem Zahradní 203, Štěkeň, který bude přisloučen k pozemku
p.č. 1327/1 v k.ú. Strakonice, který je ve vlastnictví města Strakonice.
II. Doporučuje ZM
pověřit starostu města podpisem darovací smlouvy
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno
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7) RI PARTNERS s.r.o. , zastoupená jednatelem p. Radimem Žahourem, se sídlem Libušská
220/234, Libuš, Praha – žádost o směnu pozemků – vyhlášení záměru
Usnesení č. 1089/2015 (28/1a) 
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na budoucí 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,  vše ve
vlastnictví města Strakonice, za části pozemků p.č. 1371/113 o výměře cca 83 m2, p.č. 1371/33  o
výměře cca 39 m2  a p.č. 353/3 o výměře cca 249 m2, vše v k ú. Strakonice.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

8) JUDr. Jan Mrázek, zastupující paní Milenu Eftimiadu Březnickou, bytem Botevova 3102/15,
Modřany, Praha 4 - žádost o výmaz předkupního práva k pozemku p.č. 360/9 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 1090/2015 (28/1a) 
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výmazem předkupního práva k  pozemku p.č. 360/9 o výměře 5254 m2 v  k.ú. Strakonice, 
zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

9) Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - výkup podílu o velikosti 717/12197 k pozemku p.č. st. 2133/1,
vše v k.ú. Strakonice SVM – úhrada daně z nabytí nemovité věci 
Usnesení č. 1091/2015 (28/1a) 
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s úhradou daně z nabytí nemovité věci, a to podílu o velikosti 717/12197 k pozemku  p.č. st. 
2133/1  v k.ú.  Strakonice náležící k bytové jednotce č. 7 v domě č. p. 994 v ul. Bavorova.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

10) Manželé Ing. Miroslav a Alenka Beránkovi, Nerudova 1030, Strakonice – žádost o směnu
části pozemku p.č. 532/80 za část pozemku p.č. 530/5, vše v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 1092/2015 (28/1a) 
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením budoucí směnné smlouvy mezi městem Strakonice a manželi Ing. Miroslavem a
Alenkou  Beránkovými,  oba  bytem  Nerudova  1030,  Strakonice,  jejímž  předmětem  bude  budoucí
směna části pozemku č. 530/5 o výměře cca 1.054 m2 (vlastnictví  města Strakonice) za část pozemku
p.č. 532/80 o výměře cca 1.300 m2, vše v k.ú. Strakonice (vlastnictví manželů Beránkových), a to bez
doplatku.
II. Doporučuje ZM
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno
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11) Jihočeský kraj, IČ: 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 7, 370
01 České Budějovice – bezúplatný převod pozemku p.č. 1066/98 v k.ú. Strakonice
Usnesení č. 1093/2015 (28/1a) 
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM 
souhlasit  s bezúplatným  převodem  pozemku  p.č.  1066/98  o  výměře  3  m2 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. Doporučuje ZM
pověřit starostu města podpisem příslušné smlouvy.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

12) Vyřazení a prodej movitého majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč 
Usnesení č. 1094/2015 (28/1a) 
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit  s vyřazením  níže  uvedeného  majetku  města  Strakonice  s pořizovací  cenou  vyšší  než
20.000,.- Kč, který má ve správě org. STARZ Strakonice:

 mobilní buňka – inv.č.  23/00-496, poř. cena 29.333,- Kč, r.poř. 1989
 instalační buňka – inv. č. 22/50-5, poř. cena 71.400,- Kč, r.poř. 1992

HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

13) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč 
Usnesení č. 1095/2015 (28/1a) 
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit  s vyřazením  níže  uvedeného  majetku  města  Strakonice  s pořizovací  cenou  vyšší  než
20.000,.- Kč:
MÚSS Strakonice – Domov pro seniory Rybniční 1282, Strakonice:
- salátový chlazený ostrov – poř. cena 146.475,- Kč, r. poř. 2001
- sprchová kabina s WC mísou – 3 ks poř. cena á 131.141,70 Kč, r. poř. 2001
- sprchový panel ke kabině – 3 ks poř. cena á 57.700,65 Kč, r. poř. 2001
STARZ Strakonice:
- mobilní buňka - poř. cena 36.830,- Kč, r.poř. 1996.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

14) Manželé Miloslava a Václav Švehlovi, Mlýnská 1065, Strakonice – žádost o odkoupení bytu
Usnesení č. 1096/2015 (28/1a) 
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit s prodejem bytové jednotky č. 022 o velikosti 3+1 a výměře 69,40 m2 v domě č.p. 1065 v ul.
Mlýnská, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle
zák.  č.  72/1994  Sb.,  v platném znění  (zákon  o  vlastnictví  bytů)  manželům Václavu  a  Miloslavě
Švehlovým,  Mlýnská  1065,  Strakonice,  za  cenu  stanovenou  znaleckým  posudkem.  Náklady  na
vyhotovení znaleckého posudku hradí kupující. 
II. Doporučuje ZM
pověřit starostu podpisem předmětné kupní smlouvy.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno
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15) Pan Petr Polák, Písecká 284, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č. 1097/2015 (28/1a) 
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM 
souhlasit  s  vyhlášením záměru na prodej  části  pozemku p.č.  945/1 v k.ú.  Dražejov u Strakonic  o
výměře cca 100 m2. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

16)  Pan  Ladislav  Petrů,  Pekárenská  1024/15,  České  Budějovice  370  04  –  žádost  o  prodej
pozemku
Usnesení č. 1098/2015 (28/1a) 
Rada města po projednání
I. Nedoporučuje ZM
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 320/332 v k.ú. Přední Ptákovice, lokalita Mušky, o výměře 830 m2,
panu Ladislavu Petrů,  Pekárenská 1024/15,  České Budějovice 370, vzhledem k tomu, že již došlo
k prodeji pozemku v této lokalitě společnosti EVANI DEVELOPMENT s.r.o., U lužického semináře
114/46, Malá Strana, 11800 Praha 1, kde je žadatel jednatelem. 
II. Doporučuje ZM
souhlasit s vyřazením  žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. 320/332 v k.ú. Přední Ptákovice.  
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

17) Pan Prof. MUDr. Alois Martan, DrSC, Podskalská 6, 128 00 Praha 2, zastoupený na základě
plné  moci  panem Mgr.  Vladimírem Mourkem,  Dukelská  481,  Strakonice  –  žádost  o  prodej
pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č. 1099/2015 (28/1a) 
Rada města po projednání
I. Nedoporučuje ZM
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. st. 37/4 v k.ú. Strakonice a ponechat tento
pozemek jako rezervní pozemek města  Strakonice.
II. Doporučuje ZM
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. st. 37/4 v k.ú. Strakonice. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

18) Nabídka nemovitostí od Českých drah, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
Usnesení č. 1100/2015 (28/1a) 
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
informaci o nabídce nemovitostí v lokalitě vlakového nádraží, kterou společnost  České dráhy, a.s., IČ:
70994226, zaslala městu Strakonice.
II. Ukládá
vedení města jednat s vedením Českých drah, a.s., o výši kupní ceny za předmětné nemovitosti.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno
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19)  Česká republika -  Úřad pro zastupování  státu ve věcech majetkových,  IČ: 69797111,  se
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - bezúplatný převod části pozemku p.č. 1066/113 v k.ú.
Strakonice
Usnesení č. 1101/2015 (28/1a) 
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM 
souhlasit  s bezúplatným  převodem  části  pozemku  p.č.  1066/113  o  výměře  cca  1260  m2 v k.ú.
Strakonice, od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, na město Strakonice. Přesná výměra bude určena na
základě geometrického plánu. 
II. Doporučuje ZM
pověřit starostu města podpisem příslušné smlouvy.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

20) Vyřazení majetku  s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč 
Usnesení č. 1102/2015 (28/1a) 
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit s vyřazením majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší než 20.000,.- Kč, jedná se
o 2 soubory movitého majetku – soubor nábytku v celkové pořizovací hodnotě 433.680,- Kč a soubor
elektrozařízení  v celkové  pořizovací  hodnotě  250.810,-  Kč,  který  má  v současné  době   v užívání
Muzeum středního Pootaví Strakonice.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

1) Zjednodušené podlimitní řízení v souvislosti s výběrem dodavatele stavby „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. 1103/2015 (28/1b) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek s vyhodnocením zjednodušeného podlimitního
řízení na dodavatele stavby: „Stavební úpravy bytových domů č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů ve
Strakonicích – I.  etapa (výměna oken a izolačních meziokenních vložek)“.  Nejvýhodnější nabídka
byla podána společností OKNOSTYL GROUP s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČ: 27689719, za
celkovou cenu díla 3.184.048,52 Kč bez DPH, tj. 3.852.698,82 Kč vč. DPH. Termín plnění je do 3
měsíců od podpisu smlouvy o dílo.
II. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem OKNOSTYL GROUP s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim,
IČ: 27689719 na dodávku díla „Stavební úpravy bytových domů č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů
ve  Strakonicích  –  I.  etapa  (výměna  oken  a  izolačních  meziokenních  vložek)“  za  celkovou  cenu
3.184.048,52 Kč bez DPH, tj. 3.852.698,82 Kč vč. DPH.
III. Pověřuje
starostu města k podpisu předmětné smlouvy.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

2) Výpověď nájemní smlouvy - Jan Beran, bytem Pracejovice 5, Strakonice 
Usnesení č. 1104/2015 (28/1b) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí 
s  vypovězením nájemní  smlouvy č.  2010-314 uzavřené  mezi  městem Strakonice  a  panem Janem
Beranem,  bytem Pracejovice 5,  Strakonice dne  24.9.2010,  jejímž  předmětem je  pronájem „areálu
Bažantnice“ v k.ú. Nové Strakonice, s tím, že výpovědní lhůta činí v tomto případě 1 rok a musí být
podána ke dni 1. října běžného roku. 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné výpovědi.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

3) Žaloba na odstranění stavby a vyklizení pozemku – zpětvzetí žaloby 
Usnesení č. 1105/2015 (28/1b) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí 
se  zpětvzetím  žaloby  o  odstranění  stavby  a  vyklizení  pozemku  vedené  u  Okresního  soudu  ve
Strakonicích  pod  sp.  zn.  6  C  43/2013  v  právní  věci  žalobce  města  Strakonice  proti  žalované
společnosti AUTO Horejš s.r.o., IČ 63907143, se sídlem Na Křemelce 307, 386 01 Strakonice, neboť
s ohledem na uzavření kupní smlouvy mezi městem Strakonice a společností AUTO HOREJŠ, jejímž
předmětem byl  prodej pozemků parc.č. st. 3504 a parc.č. 1224/12, vše v kat.  území Strakonice, je
žaloba již bezdůvodná.        
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

4) Výběrové řízení malého rozsahu na dodavatele díla : „Noclehárna ul. Budovatelská č.p. 613
Strakonice“
Usnesení č. 1106/2015 (28/1b) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek s vyhodnocením výběrové řízení malého rozsahu 
na dodavatele díla ,,Noclehárna ul. Budovatelská č.p. 613 Strakonice“
Pořadí firem:     
1.  VKS stavební s.r.o. Na Dubovci, Strakonice 386 01
2.  ALDAST spol. s.r.o. Heydukova 152, Strakonice 386 01
3.  PRIMA, a. s., Raisova 1004, Strakonice  386 47
II. Souhlasí
s uzavřením smlouvy s uchazečem  VKS Stavební s.r.o. Na Dubovci, Strakonice 386 01, 
na zhotovení stavby  ,,Noclehárna ul. Budovatelská č.p. 613 Strakonice“ za cenu  :       1.965.696,- Kč 
bez DPH, termín realizace do 30.9.2015.
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
HLASOVÁNO: pro 4/1 se zdrž. -  schváleno

5)  Žádost  o  povolení  záboru  veřejného  prostranství  a  zvláštního  užívání  komunikace
v souvislosti s konáním kulturní akce ,,Strakonice nejen sobě“
Usnesení č. 1107/2015 (28/1b) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s povolením záboru veřejného prostranství a se souhlasem na žádosti o povolení zvláštního užívání
komunikace v souvislosti s konáním kulturní akce ,,Strakonice nejen sobě“ : mezi ulicemi Havlíčkova
a Sokolovská v Rennerových sadech (12.9.-13.9.2015), v okolí altánku u OD Maxim (11.9.2015), na
zelené  ploše  před  restaurací  Zavadilka  (12.9.2015),  ve  vnitřním  prostoru  kruhového  objezdu  Na
Velkém náměstí (10.9.-13.9.2015), na parkoviště u DDM ul. Na Ohradě (10.9.2015-13.9.2015), na
lávce u strakonického hradu – ohnivá produkce (10.9.2015-13.9.2015). Souhlas je podmíněn kladným
vyjádřením HZS ve Strakonicích.
HLASOVÁNO: pro 4/1 se zdrž. -  schváleno
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6)  Výběrové  řízení  malého  rozsahu  na  dodavatele  díla:  „Malá  okružní  křižovatka  v ulici
Ellerova a zřízení bezpečnostních prvků v ulici Na Ohradě, Strakonice “ 
Usnesení č. 1108/2015 (28/1b) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy s uchazečem PRIMA, a.  s.,  Raisova 1004,  386 47 Strakonice,  na  zhotovení
stavby  „Malá okružní křižovatka v ulici Ellerova a zřízení bezpečnostních prvků  v ulici Na Ohradě,
Strakonice“ za cenu 1.491.657,28 Kč bez DPH, termín plnění do 11.9.2015.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

1) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná
1003/7, IČ: 709 94 234 - prodej pozemků z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce staničních
kolejí a výhybek v ŽST Strakonice“ 
Usnesení č. 1109/2015 (28/1c) 
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit s  prodejem níže uvedených pozemků:
- p.č. 598/7 o výměře 3 m2 (oddělen GP z p.č. 598/4) v k.ú. Nové Strakonice
- p.č. 628/136 o výměře 2 m2 (oddělen GP z p.č. 628/99) v k.ú. Nové Strakonice
- p.č. 1066/140 o výměře 3 m2 (oddělen GP z p.č. 1066/6) v k.ú. Strakonice
- p.č. 1066/141 o výměře 7 m2 (oddělen GP z p.č. 1066/6) v k.ú. Strakonice
- p.č. 1066/142 o výměře 21 m2 (oddělen GP z p.č. 1066/6) v k.ú. Strakonice
Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7,
IČ: 709 94 234, za celkovou cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 23.000,-Kč. 
II. Pověřit
starostu města podpisem kupní smlouvy.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

2)  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. 1110/2015 (28/1c) 
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit  s uzavřením Smlouvy o smlouvě  budoucí  o  zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  (věcného
břemene) a mezi smluvními stranami, a to s  Českou republikou -  Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 (budoucí povinní)
a  městem Strakonice se  sídlem Velké náměstí  2,  Strakonice,  IČ:  00251810 (budoucí  oprávněný).
Předmětem této smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch města
Strakonice (budoucí oprávněný), spočívající v povinnosti povinného strpět uložení vedení VO – kabel
NN 0,4 kV a stožárů se svítidly VO v rámci stavby „I/22 Strakonice, SO 452“, a to do části pozemků
p.č. 1371/4 o výměře  cca 440 m2 , p.č. 1371/22 o výměře cca 61 m2 a p.č. 1371/25 o výměře cca 25
m2,  vše v k.ú. Strakonice.  Předpokládaná finanční náhrada za budoucí  věcné břemeno celkem činí
57.068,- Kč vč. DPH v zákonné výši.  Přesný rozsah a přesná finanční náhrada za zřízení věcného
břemene budou stanoveny po vyhotovení geometrického plánu.
II. Doporučuje ZM
souhlasit  se  zněním výše uvedené smlouvy,  ve které  jsou uvedeny uvedené následující  podmínky
uzavření této smlouvy:

- město Strakonice se 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. 
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- město  Strakonice se  zavazuje  ÚZSVM  ve lhůtě  nejpozději  do 6-ti  měsíců  od dokončení
stavby předat protokol o převzetí stavby. Pro případě nesplnění této povinnosti je stanovena
smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč.

III. Doporučuje ZM
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

2. Projektový manažer
Schválení  nového  složení  řídícího  týmu  pro  Komunitní  plánování  sociálních  služeb  ORP
Strakonice
Usnesení č. 1111/2015 (28/2) 
Rada města po projednání
I. Schvaluje
Nové složení řídícího týmu pro Komunitní plánování sociálních služeb ORP Strakonice:
Helena Brejchová, místostarostka města Město Strakonice
Mgr.  Michal  Novotný,  projektový
manažerMěsto Strakonice
Mgr. Lenka Vysoká, vedoucí sociálního odboru

Město Strakonice

Josef Bláhovec, zástupce realizátora MAS Šumavsko, z. s. 
Mgr. Dagmar Prokopiusová, ředitelka Městský ústav sociálních služeb Strakonice
Mgr. Martin Karas Komise pro sociální věci a
zdravotnictví
Fornbaumová Jaroslava

Dětské centrum Jihočeského kraje

Bc. Romana Stříbrná 
Pracovní skupina Osoby v krizi

Občanské sdružení FOKUS Písek

Bc. Helena Turková 
Pracovní  skupina senioři  a osoby se  zdravotním
postižením

Oblastní charita Strakonice

Mgr. Lenka Vyternová
Pracovní skupina Rodina, mládež a děti

DO SVĚTA – primární prevence

Michal Němec 
Pracovní  skupina  Podpora  osob
ohroženýchzávislostmi

Občanské sdružení PREVENT

HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

3. Odbor školství a CR          
1) Použití investičního fondu ZŠ Strakonice, Dukelská 166
Usnesení č. 1112/2015 (28/3) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s použitím investičního fondu Základní školy Strakonice, Dukelská 166 ve výši 55 tis. Kč na nákup
poštovního serveru.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

2) Souhlas s užitím znaku města Strakonice – SKI - Klub Strakonice (Běh okolo Kuřidla 2015
jako XV. ročník Memoriálu Františka Kováře)
Usnesení č. 1113/2015 (28/3) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s užitím znaku  města  Strakonice  v propozicích  a  při  konání  Běhu  okolo  Kuřidla  2015  jako  XV.
ročníku Memoriálu Františka Kováře pořádaného SKI – Klubem Strakonice, Máchova 108, 386 01
Strakonice, IČO: 600 90 022 v sobotu 3. 10. 2015.
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HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

3) Zápis z 8. jednání komise pro sport ze dne 27. 7. 2015
Usnesení č. 1114/2015 (28/3) 
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
zápis z 8. jednání komise pro sport ze dne 27. 7. 2015.
II. Doporučuje ZM
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 352 500 Kč HC Strakonice, z. s., Na Křemelce 512, 386 01
Strakonice, IČO: 466 87 769 na úhradu pronájmu ledové plochy ve Strakonicích pro organizovanou
sportovní činnost mládeže v období od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2015. (Bude řešeno RO č. 94.)
III. Doporučuje ZM
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 144 350 Kč TJ FEZKO Strakonice, Pod Hradem 128, 386 01
Strakonice, IČO: 168 20 088 na pronájem bazénu STARZu Strakonice pro tréninky a soutěžní utkání
osmi mládežnických družstev vodního póla a plavců v období od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2015. (Bude
řešeno RO č. 94.) 
IV. Doporučuje ZM
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu II.-III. a pověřit starostu podpisem těchto smluv.  
V. Souhlasí
s poskytnutím dotace ve výši 10 725 Kč Basketbalovému klubu Strakonice, Máchova 1113, 386 01
Strakonice,  IČO:  423 86 748 na nájemné  tělocvičny ZŠ Strakonice,  Krále  Jiřího z Poděbrad 882
v období duben–červen 2015 na zajištění činnosti mládeže.
VI. Souhlasí
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč (na každý turnaj 1 000 Kč) Tělovýchovné jednotě Dražejov,
Virt 23, 386 01 Strakonice, IČO: 606 50 796 na fotbalové turnaje mládežnických celků v  červnu 2015
(na náklady spojené s přípravou sportoviště, odměny rozhodčích a ocenění jednotlivých týmů).
VII. Souhlasí
s poskytnutím dotace ve výši 40 000 Kč Tělovýchovné jednotě Dražejov, Virt 23, 386 01 Strakonice,
IČO:  606  50  796  na  údržbu  a  provoz  sportovního  areálu  Na  Virtě  v roce  2015  
(na energie, vodné, topení, běžné opravy a údržby budov, sečení, regeneraci travnatých ploch a okolní
zeleně,  nákup  drobného  zařízení,  nářadí  na  údržbu  sportoviště,  obnovování  a  nákup  sportovních
pomůcek). (Bude řešeno RO č. 92.)
VIII. Souhlasí
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč TJ FEZKO Strakonice, Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice,
IČO:  168  20  088  na  pronájem  bazénu  STARZu  Strakonice  -  Na  Křemelce,  
na nákup medailí, cen a úhradu ošatného rozhodčím při mezinárodním turnaji ve vodním pólu CZECH
open 2015 pořádaném červenec-srpen 2015.
IX. Souhlasí
s uzavřením smluv o poskytnutí dotace dle bodu V.-VIII.  
X. Pověřuje
starostu podpisem těchto smluv.
XI. Upravuje
usnesení číslo 0953/2015 ze dne 1. 7. 2015, kdy v usnesení dochází ke změně období užití dotace.
Nové znění usnesení je: 
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 duben-červen 2015 na zajištění činnosti mládežnických družstev klubu.
XII. Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2015-00313 ze dne 23. 7. 2015, jehož
předmětem je úprava užití dotace na duben-červen 2015. 
XIII. Pověřuje
starostu podpisem dodatku č. 1.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno
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4)  Veřejná  zakázka  malého  rozsahu  v souvislosti  s výběrem  dodavatele  díla  „Komplexní
zajištění tisku a předtiskové přípravy městského periodika včetně zajištění inzerce“
Usnesení č. 1115/2015 (28/3) 
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
odstoupení společnosti SAMAB PRESS GROUP, a. s., Cyrilská 357/14, 602 00 Brno – Trnitá, IČO:
255 24 291 z realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Komplexní  zajištění  tisku a předtiskové
přípravy městského periodika včetně zajištění inzerce“ z kapacitních důvodů. 
II. Souhlasí
s uzavřením  smlouvy  s uchazečem,  který  se  umístil  druhý  v  pořadí,  PLUM  CONSULTING,  
s.  r.  o.,  Krakovská  201/14,  779  00  Olomouc  –  Nové  Sady,  IČO:  278  46  717  na  dodání  díla
„Komplexní zajištění tisku a předtiskové přípravy městského periodika včetně zajištění inzerce“ za
cenu  18  800  Kč  bez  DPH,  tj.  za  celkovou  cenu  včetně  DPH 21  620  Kč,  přičemž  první  vydání
městského periodika dle této smlouvy bude realizováno v měsíci říjnu 2015 (listopadové číslo). 
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

5) Zápis ze 7. jednání komise pro kulturu 29. června 2015
Usnesení č. 1116/2015 (28/3) 
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
zápis ze 7. jednání komise pro kulturu 29. června 2015.
II. Souhlasí
s poskytnutím  dotace  ve  výši  2  500  Kč  Mysliveckému  sdružení  Banín  Dražejov,  Dražejov  24,
Strakonice, IČO: 71227458 na úhradu medailí, pohárů a cen pro děti v rámci Dne dětí s rybářskými
závody dne 6. 6. 2015. 
III. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace MgA. Lucii Rozsnyo, PhD., Rodkovského 1425/6, Blansko na komorní koncert
dua Lucie Rozsnyo a Miloslava Študenta v rámci projektu Love and Passion. 
IV. Souhlasí
s poskytnutím dotace ve výši 10 000 Kč Štěpánu Kučerovi, Kosmonautů 1241, Strakonice na úhradu
plaket  a  pohonných hmot  v rámci  akce „Vzpomínková  motocyklová  soutěž Šumavou“  dne 15.  8.
2015. Dotace bude poskytnuta z org. 204, významné akce. 
V. Souhlasí
s uzavřením smluv o poskytnutí dotace.
VI. Pověřuje 
starostu podpisem smluv o poskytnutí dotace.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

6) Žádost o povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 a č. 1/2001
Usnesení č. 1117/2015 (28/3) 
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 22. srpna 2015 – koncert skupiny Herdek Filek – Podskalí ostrov, Strakonice – pořádá Pavel
Vlček, Tržní 1151, 386 01 Strakonice – IČO: 13514296 – od 22:00 do 01:00 hodin následujícího dne.

Sobota 29. srpna 2015 – koncert skupiny Bags – Podskalí ostrov, Strakonice – pořádá Pavel Vlček,
Tržní 1151, 386 01 Strakonice – IČO: 13514296 – od 22:00 do 01:00 hodin následujícího dne.
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Sobota 15. srpna 2015 –  projekce němého filmu Milenky starého kriminálníka – Rennerovy sady
Strakonice – pořádá Sunshine Cabaret, Švandy dudáka 737, 386 01 Strakonice – IČO: 22838759 – od
22:00 do 23:00 hodin.

Pátek 11. září 2015 a sobota 12. září 2015 – Festival Strakonice nejen sobě – Jedárna - strakonický
hrad – pořádá Sunshine Cabaret, Švandy dudáka 737, 386 01 Strakonice – IČO: 22838759 – od 22:00
do 03:00 hodin následujícího dne.

Pátek 11. září 2015 – Festival Strakonice nejen sobě – Kemp Podskalí Strakonice – pořádá Michal
Polata,  Radomyšlská  286,  386  01  Strakonice  –  IČO:  16841760  –  
od 22:00 do 01:00 hodin následujícího dne.

Od 12. srpna do 31. prosince 2015 – živá hudební produkce – Music klub Křemelka, Na Křemelce
304, 386 01 Strakonice – pořádá Roman Klučka, Arch. Dubského 985, 
386  01  Strakonice  –  IČO:  16838050  –   nepravidelně  pátek  a  sobota  od  22:00  do  04:00  hodin
následujícího dne.
II. Nesouhlasí
s udělením výjimky z obecně závazné  vyhlášky města  Strakonice  č.  9/2006,  o  veřejném pořádku,
ochraně životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2001, o
některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Pátek 21. srpna 2015 – koncert skupiny Hamr – Podskalí ostrov, Strakonice – pořádá Pavel Vlček,
Tržní 1151, 386 01 Strakonice – IČO: 13514296 – od 22:00 do 01:00 hodin následujícího dne.

Čtvrtek 27. srpna 2015 – koncert skupiny Piánko – Podskalí ostrov, Strakonice – pořádá Pavel Vlček,
Tržní 1151, 386 01 Strakonice – IČO: 13514296 – od 22:00 do 00:00 hodin.
HLASOVÁNO: pro 4/1 proti -  schváleno

4. Odbor rozvoje          
Zápis z 6. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání
Usnesení č. 1118/2015 (28/4) 
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Zápis z 6. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 23. 6. 2015.
II. Jmenuje
Ing. arch. Jana Zákosteleckého členem Komise pro rozvoj města a podnikání.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

5. Finanční odbor          
1) Rozpočtová opatření č. 85 – 101
Usnesení č. 1119/2015 (28/5) 
Rada města po projednání
I. Schvaluje
RO  č. 85  ve výši  390 372,- Kč 
Dotace z ESF a SR pro příspěvkovou organizaci Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad
882 na projekt z „Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.1“.
(v tis. Kč)

text kryto schváleno změna
rozp. po
změně

skutečnost
k 31.7.

předpoklad
čerpání

ZŠ Krále J.z Poděbrad-Vzdělávání 0,0 390,4 390,4 0,0 0,0
  Dotace ESF+SR 0,0 390,4 390,4 390,4 0,0
  

rozpočtová skladba  org paragraf položka ÚZ částka
výdaje  1322 3113 5336 33 058 390,4

27



příjmy  1322  4116 33 058 390,4
RO  č. 86  ve výši  812 425,- Kč 
Dotace z ESF a SR pro příspěvkovou organizaci Základní škola Strakonice, Dukelská na projekt z
„Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.1“.
(v tis. Kč)

text kryto schváleno změna
rozp.

po
změně

skutečnost
k 31.7.

předpoklad
čerpání

ZŠ Dukelská – Vzdělávání pro kon. 0,0 812,4 812,4 0,0 812,4
  Dotace ESF+SR 0,0 812,4 812,4 0,0 812,4
  

rozpočtová skladba  org paragraf položka ÚZ částka
výdaje  1321 3113 5336 33 058 812,4
příjmy  1321  4116 33 058 812,4
RO  č. 87  ve výši  1 228 200,- Kč 
Dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Městský ústav sociálních služeb Strakonice
na  spolufinancování  osobních  nákladů,  které  souvisejí  s poskytováním základních  činností  pro
sociální služby: domovy pro senirory a domovy se zvláštním režimem.
(v tis. Kč)

text kryto schváleno změna
rozp.

po
změně

skutečnost
k 31.7.

předpoklad
čerpání

MěÚSS – Sociální služby 0,0 1 228,2 1 228,2 0,0 1 228,2
  Dotace JčK 0,0 1 228,2 1 228,2 0,0 1 228,2
  

rozpočtová skladba  org paragraf položka ÚZ částka
výdaje  1230 4350,4357 5336 389 1 228,2
příjmy  1230  4122 389 1 228,2
RO č. 88  ve výši  109 000,- Kč
Přesun finančních prostředků v rámci odboru ŽP z položky neinvestiční – nákup nádob na odpad na
položku investiční – nákup velkoobjemového kontejneru do pískovny v Holi, kde nahradí stávající, již
nevyhovující  kontejner.  Bude  sloužit  pro  výsyp  odpadů  z odpadkových  košů  a  ukládání  jiného
směsného komunálního odpadu. 
(v tis. Kč)

text kryto schváleno změna
rozp.

po
změně

skutečnost
k 31.7.

předpoklad
čerpání

ŽP–nákup velkoobjemového kontejneru  0,0 109,0 109,0 0,0 109,0

  ŽP-DDHM 200,0
-109,0

91,0 41,6 91,0
  

rozpočtová skladba  org paragraf položka částka
výdaje  401  372x 6122 109,0
výdaje  401 3722 5137 -109,0
RO  č. 89  ve výši  250 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu odboru ŽP na položce údržba zeleně ve městě na práce spojené s  odstraněním ná-
sledků větrné kalamity ze dne 8. 7. 2015 a zajištěním bezpečnosti v okolí poškozených stromů. Během
větrné bouře došlo ke značným škodám na vzrostlých stromech, nejpostiženějšími lokalitami jsou are-
ál Podskalí, okolí Mlýnského náhonu, sídliště Máj, areál zimního a plaveckého stadionu a okolí, ulice
Na Ohradě a okolí řeky Volyňky. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.
(v tis. Kč)

text kryto schváleno změna
rozp. po
změně

skutečnost
k 31.7.

předpoklad
čerpání
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ŽP – údržba zeleně  925,6 250,0 1 175,6 591,7 1 175,6
  Minulá léta 250,0

rozpočtová skladba  org paragraf položka částka
výdaje  401  3745 5xxx 250,0
fnancování – minulá léta  8115 250,0
RO  č. 90  ve výši  15 000,- Kč 
Navýšení rozpočtu odboru ŠCR na zajištění akce „Prohlídka města za magického úplňku“, která se
uskuteční dne 29. 8. 2015“. Rozpočtové opatření bude kryto přijatým finančním darem od p. Josefa
Třísky. Darovací smlouvu mezi městem Strakonice a panem Josefem Třískou schválila RM dne 1. 7.
2015, usnesením č. 951/2015.
(v tis. Kč)

text kryto schváleno změna
rozp. po
změně

skutečnost
k 31.7.

předpoklad
čerpání

ŠCR – Prohlídka města …  30,0 15,0 45,0 0,0 45,0
  Dar – J. Tříska 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0
 

rozpočtová skladba  
org

paragraf položka částka
výdaje  204  3399 5xxx 15,0
příjmy  2143 2321 15,0
RO  č. 91  ve výši  76 000,- Kč 
Přesun  finančních  prostředků  v rámci  majetkového  odboru  z prostředků  určených   na  opravy  a
rekonstrukce  komunikací  na  dofinancování  akce   „Kruhová  křižovatka  Katovická“.  Nad  rámec
původně plánovaných prací byly z akce financovány stavební úpravy stávající stoky Katovická.
(v tis. Kč)

text kryto schváleno změna
rozp. po
změně

skutečnost
k 31.7.

předpoklad
čerpání

Kruhová křižovatka Katovická
 

3 584,0 76,0 3 660,0 3 443,6 3 660,0
  Opravy a rekon.komun. 2 356,0 -76,0 2 280,0 226,8 2 280,0
 

rozpočtová skladba  org paragraf položka částka
výdaje  731 2212 6121 76,0
výdaje  730 2212 5171, 6121 -76,0
RO č. 92  ve výši  40 000,- Kč
Navýšení  rozpočtu  odboru  ŠCR na  položce  sport  –  dotace,  org.  214.  Finanční  prostředky budou
poskytnuty formou dotace TJ Dražejov, Virt na údržbu sportovního areálu Na Virtě v roce 2015 (viz.
materiál  k projednání  RM   č.  28/3  –  zápis  z 8.  jednání  komise  pro  sport  ze  dne  27.  7.  2015).
Rozpočtové opatření  bude kryto  přijatými  dotacemi  od obcí  na základě veřejnoprávních smluv za
zajišťování agendy přestupků.
(v tis. Kč)
374,340,0414,3343,3414,3t

ext
kryto schváleno změna

rozp. po
změně

skutečnost
k 31.7.

předpoklad
čerpání

  
ŠCR – sport - dotace  Minulá léta 40,0
 

rozpočtová skladba  org paragraf položka částka
výdaje  214 3429 5222 40,0
příjmy  2212 4121 40,0

RO č. 93  ve výši  1 000,- Kč
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Navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci MŠ Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 na
úhradu výdajů spojených s představením dětí pro rodiče, které se konalo dne 4. 6. 2015 v Rytířském
sále. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z položky kultura – dotace, org. 217 (viz. materiál
k projednání RM  č. 28/3 – zápis z 7. jednání komise pro kulturu ze dne 29. 6. 2015).
 (v tis. Kč)

text kryto schváleno změna
rozp. po
změně

skutečnost
k 31.7.

předpoklad
čerpání

MŠ Čtyřlístek - provoz  801,0 1,0 802,0 500,0 802,0

  
ŠCR – kultura - dotace

299,0 -1,0 298,0 222,0 298,0
 

rozpočtová skladba  org paragraf položka částka
výdaje  1303 3111 5331 1,0
výdaje  217 3319 5222 -1,0
II. Doporučuje ZM 
schválit
RO č. 94  ve výši  553 300,- Kč
Navýšení rozpočtu odboru ŠCR na položce sport – dotace - STARZ, org. 213. Finanční prostředky
budou použity na úhradu pronájmu sportovních zařízení spravovaných STARZem Strakonice za měsíc
prosinec 2015 pro organizace HC Strakonice a TJ FEZKO Strakonice  (viz. materiál k projednání RM
č. 28/3 – zápis z 8. jednání komise pro sport ze dne 27. 7. 2015). Rozpočtové opatření bude kryto
použitím prostředků minulých let.
(v tis. Kč)

text kryto schváleno změna
rozp. po
změně

skutečnost
k 31.7.

předpoklad
čerpání

ŠCR–sport-dotace-STARZ  9 297,0 553,3
9 850,3
9 191,5 9 850,3

  Minulá léta 553,3
 

rozpočtová skladba  org paragraf položka částka
výdaje  213 3429 5222 553,3
fnancování – minulá léta  8115 553,3
RO č. 95  ve výši  1 400 000,- Kč
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na realizaci stavby „Malá okružní křižovatka v ulici Ellerova
a  zřízení  bezpečnostních  prvků v ulici  Na  Ohradě,  Strakonice“.  Na  zřízení  bezpečnostních  prvků
město  získalo  dotaci  z Jihočeského  kraje  ve  výši  200  000,-  Kč,  v rozpočtu  města  je  schváleno
spolufinancování ve výši 307 000,- Kč. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých
let.
(v tis. Kč)

text kryto schváleno změna
rozp. po
změně

skutečnost
k 31.7.

předpoklad
čerpání

Okružní křiž.+bezp.prvky  507,0 1 400,0 1 907,0 0,0 1 907,0

  Minulá léta 1 400,0
 

rozpočtová skladba  org paragraf položka částka
výdaje  730 2223 6121 1 400,0
fnancování – minulá léta  8115 1 400,0
RO č. 96  ve výši  2 800 000,- Kč
Navýšení  rozpočtu  majetkového  odboru  na  realizaci  stavby  „Noclehárna  v azylovém  domě  ul.
Budovatelská,  Strakonice“.  V rámci  akce  dojde  k přestavbě  1.  nadzemního  podlaží  budovy  na
noclehárnu pro osoby bez domova. Budou provedeny stavební úpravy,  rozvody elektrické energie,
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instalace plynové kotelny, demontáže elektrických boilerů a nevyhovujících plynových přímotopů  a
instalace bezpečnostních prvků. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.
(v tis. Kč)

text kryto schváleno změna
rozp. po
změně

skutečnost
k 31.7.

předpoklad
čerpání

Noclehárna v a Azyl. domě
 

0,0 2 800,0 2 800,0 0,0 2 800,0
  Minulá léta 2 800,0
 

rozpočtová skladba  org paragraf položka částka
výdaje  757 4374 xxxx 2 800,0
fnancování – minulá léta  8115 2 800,0
III. Nedoporučuje ZM
schválit
RO  č. 97  ve výši  2 000 000,- Kč
Poskytnutí  dotace Nemocnici  Strakonice,  a.s.,  IČ 26095181,  se  sídlem Radomyšlská  336,  386 29
Strakonice,  ve  výši  2  000  000,-  Kč  na  pořízení  zdravotnické  techniky  –  SpyGlass,  sloužící
k endoskopii žlučových cest a pankreatického vývodu a na spolufinancování nákupu nového sanitního
vozu. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.
(v tis. Kč)

text kryto
upravený

rozp.
změna

rozp.
po

změně

skutečnost
k 31.7.

předpoklad
čerpání

Nemocnice Strak, a.s. - dotace  0,0 2 000,0 2 000,0
0,0

2 000,0
  Minulá léta  2 000,0    
 

rozpočtová skladba  org paragraf
položk

a částka
výdaje  600 3522 6313 2 000,0
financování - použití prostř. minulých 
let   8115 2 000,0
III. Schvaluje
RO  č. 98  ve výši  835 000,- Kč 
Dotace z kapitoly 313 – MPSV, státního rozpočtu na rok 2015, na výkon sociální práce dle ustanovení
§ 92 - 93a zákona o sociálních službách a § 63 - 65a zákona o pomoci v hmotné nouzi.
(v tis. Kč)

text kryto schváleno změna
rozp. po
změně

skutečnost
k 31.7.

předpoklad
čerpání

Soc. -  výkon sociální práce 0,0 835,0 835,0 0,0 835,0
  Dotace MPSV 0,0 835,0 835,0 0,0 835,0
  

rozpočtová skladba  org paragraf položka ÚZ částka
Výdaje  3xx 4xxx 5xxx 13015 835,0
Příjmy  3xx  4116 13015 835,0
IV. Doporučuje ZM 
schválit 
RO č. 99 ve výši 750 000,- Kč
Navýšení  rozpočtu  odboru  ŽP  na  zajištění  projekčních  prací  a  potřebných  úředních  povolení  na
realizaci  kompostárenské  technologie  a  rozšíření  kapacity  sběrného  dvora  v lokalitě  Kání  vrch,
v návaznosti na možnosti částečného financování tohoto investičního záměru z Operačního programu
životní prostředí. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.
(v tis. Kč)
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text kryto schváleno změna
rozp. po
změně

skutečnost
k 31.7.

předpoklad
čerpání

ŽP - kompostárna 0,0 750,0 750,0 0,0 750,0
   Minulá léta 0,0 750,0
  

rozpočtová skladba  org paragraf položka ÚZ částka
Výdaje  4xx 372x 6121 750,0
Financování – minulá léta  8115 750,0
RO  č. 100 ve výši  3 400 000,- Kč
Navýšení  rozpočtu majetkového odboru na realizaci  akce  „Stavební  úpravy objektu 1.  stupně ZŠ
Dukelská ve Strakonicích“.  Akce je spolufinancována z Operačního programu Životního prostředí,
přičemž do současnosti město Strakonice neobdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace a do rozpočtu
byly zařazeny pouze prostředky ve výši vlastního podílu města Strakonice. Vzhledem ke skutečnosti,
že je potřeba v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby dodržet data splatnosti faktur, je
nezbytné  rozpočet  na  výše  uvedenou  akci  navýšit.  Rozpočtové  opatření  bude  kryto  použitím
prostředků minulých let.
(v tis. Kč)

text kryto schváleno změna
rozp. po
změně

skutečnost
k 31.7.

předpoklad
čerpání

Maj – ZŠ Dukelská - zateplení 700,0 3 400,0 4 100,00 54,45 4 100,0

 

 
 
M
i
n
u
l
á
 
l
é
t
a 0,0 3 400,0

  
rozpočtová skladba  org paragraf položka ÚZ částka

Výdaje  775 3113 6121 3 400,0
Financování – minulá léta  8115 3 400,0
RO  č. 101 ve výši  3 420 000,- Kč
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na realizaci akce „Stavební úpravy MŠ A. B. Svojsíka č.p.
892, Strakonice“. Akce je spolufinancována z Operačního programu Životního prostředí, přičemž do
současnosti město Strakonice neobdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace a do rozpočtu byly zařazeny
pouze prostředky ve výši vlastního podílu města Strakonice. Vzhledem ke skutečnosti, že je potřeba
v souladu  se  smlouvou  o  dílo  se  zhotovitelem stavby dodržet  data  splatnosti  faktur,  je  nezbytné
rozpočet  na  výše  uvedenou  akci  navýšit.  Rozpočtové  opatření  bude  kryto  použitím  prostředků
minulých let.
(v tis. Kč)

text kryto schváleno změna
rozp.

po
změně

skutečnost
k 31.7.

předpoklad
čerpání

Maj – MŠ A.b. Svojsíka - zateplení 1 167,0 3 420,0 4 587,0 60,5 4 587,0
   Minulá léta 0,0 3 420,0
  

rozpočtová skladba  
o

paragraf položka ÚZ částka
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r
g

Výdaje  776 3111 6121 3 420,0
Financování – minulá léta  8115 3 420,0
V. Ukládá
finančnímu odboru rozpočtové opatření č. 85 – 93 a 98 provést, rozpočtová opatření č. 94 – 96 a 99 - 
101 předložit ke schválení na nejbližším zasedání ZM.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

2) Snížení úrokových sazeb u stávajícíh úvěrů, schválení dodatků ke smlouvám
Usnesení č. 1120/2015 (28/5) 
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit se snížením úrokových sazeb, a to:
a)  u úvěru na  „nákup Pivovaru Strakonice“ z původních 12-měsíční  PRIBOR (0,48%) + marže
0,15% p.a., celkem 0,63 % p.a. na 3M PRIBOR (0,31%) + marže 0,15% p.a., celkem 0,46% p.a. ke
dni 31. 12. 2015
b) u úvěru na  „výstavbu ZŠ  Povážská“  z původních 3 M PRIBOR (0,31%) + marže 0,99% p.a.,
celkem 1,3% p.a. na 3 M PRIBOR (0,31%) + marže 0,37% p.a., celkem 0,68% p.a. ke dni 30. 9. 2015
II. Doporučuje ZM
souhlasit  s uzavřením dodatků   k úvěrovým smlouvám,  a  to  Dodatku č.  3  k úvěrové  smlouvě   č.
2953/04/5226 na nákup Pivovaru Strakonice a Dodatku č. 3 k úvěrové smlouvě  č. 1877/09/5226 na
výstavbu ZŠ  Povážská.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

6. Odbor ŽP          
1) Přijetí finančního daru od LČR, s.p. a grantu Nadace Partnerství 
Usnesení č. 1121/2015 (28/6) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 10.000,- Kč od společnosti Lesy České republiky, státní podnik a
s přijetím grantu 30.000,- Kč od Nadace Partnerství, na ekologicko osvětový projekt Města Strakonic,
Putování malovanou krajinou 2015.
II. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy s LČR, s.p. a s Nadací Partnerství Brno.
III. Pověřuje 
starostu podpisem smluv v předloženém znění (smlouva s Nadací Partnerství bude dodána).
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

2) Veřejná zakázka malého rozsahu – výběr dodavatele díla „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. 1122/2015 (28/6) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhodnocením výběrové řízení malého rozsahu provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení
a  hodnocení  nabídek  pro  výběr  dodavatele  díla  „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“.  Nejvýhodnější  nabídka  byla  podána  obchodní
firmou LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o., Šarochova 1328, 250 02 Stará Boleslav, IČ 25065602, za
cenu 315 Kč na 1 ha lesa bez DPH.
Pořadí firem:  
1. LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o., Šarochova 1328, 250 02 Stará Boleslav,  IČ 25065602
2. LesInfo CZ, a.s., Rudolfovská 84, 370 01 České Budějovice, IČ 251616
3. Plzeňský lesprojekt, a.s., ná. Gen. Píky 8, 326 00 Plzeň, IČ 25202448
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II. Souhlasí
s vyřazením  firem  ING-FOREST,  s.r.o.,  Kotkova  988,  544  01  Dvůr  Králové  nad  Labem,
IČ 24170852, Ing. Vítězslav Křivka, lesnická taxace a projekční práce v lesnictví, Topolky 26, 616 00
Brno, IČ 88562778, Příroda, s.r.o., Zápská 1862, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ
61677922, SILVA PROJEKT, s.r.o., Kotojedská 1044/27, 767 01 Kroměříž, IČ 29295033, Ing. Jiří
Heyda LHP a LHO, Jeronýmova 3, 370 01 České Budějovice, IČ 65056469, LESNÍ PROJEKTY ČB,
a.s., Jírovcova 18, 370 01 České Budějovice, IČ 25161849, které nesplnily  požadavky uvedené ve
výzvě.
III. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování lesních hospodářských osnov mezi Městem Strakonice a
firmou LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o., Šarochova 1328, 250 02 Stará Boleslav.
IV. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

7. Obecní živnostenský úřad          
Nařízení města Strakonice č. 4/2015, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 1/2015, kterým
se vydává „TRŽNÍ ŘÁD“
Usnesení č. 1123/2015 (28/7) 
Rada města po projednání
I. Vydává 
Nařízení města Strakonice č. 4/2015, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 1/2015, 
kterým se vydává „TRŽNÍ ŘÁD“
HLASOVÁNO: pro 4/1 proti - schváleno

8. Odbor vnitřních věcí          
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice
Usnesení č. 1124/2015 (28/8) 
Rada města po projednání
I. Schvaluje
předložené znění Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

9. Městský ústav sociálních služeb
1) Navýšení pracovních úvazků
Usnesení č. 1125/2015 (28/9) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí 
s navýšením pracovních míst:
v     roce 2015

 1 pracovní místo na DS Rybniční (přímá obslužná péče, z Úřadu práce)
 3 pracovní místa pro zajištění provozu noclehárny – nového střediska MěÚSS (přímá 

obslužná péče)
v     roce 2016

 1 pracovní místo na DS Rybniční (přímá obslužná péče)
 1 pracovní místo na DS Lidická (přímá obslužná péče)
 2 pracovní místa („absolventská“ pracovní místa – z Úřadu práce)

II. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice zorganizovat obsazení pracovních pozic a uzavřít pracovní smlouvy s vy-
branými pracovníky.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

2) Přijetí daru
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Usnesení č. 1126/2015 (28/9) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí  
s přijetím daru dle § 27, odst.  4, písm.  b),  dle zákona č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

-  od  uživatelů  DS  Rybniční,  Rybniční  1282,  386  01  Strakonice  (z bonusů
za inkontinenční pomůcky):

Tiskárna M 1132 MFP 2 ks 3 388,- Kč/ks
Mobil Sony Xperia – na chodbu DS 1 ks 2 863,53 Kč/ks
Chodítko AU – 07, 4 kola + deska 1 ks 5 199,96 Kč/ks
Slunečník, průměr 3 m 3 ks 3 200,- Kč/ks
Myš k PC černá 2 ks    775,61 Kč/ks

- od pí Heleny Brejchové, Školní 41, 386 01 Strakonice:
Inhalátor nebulizátor OMRON 1 ks 2 000,- Kč
Obraz – Krajina se stromořadím 1 ks    500,- Kč
Obraz – Váza s kyticí 1 ks    500,- Kč
Obraz – Mořská zátoka s plachet. 1 ks    500,- Kč

Všechny dary jsou určeny pro Domov pro seniory Rybniční, Rybniční 1282, 386 01 Strakonice.
II. Ukládá
MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvu a zavést dar do účetnictví organizace.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

10. Kancelář starosty                                                                                                                  
Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo MIS/2001/01/ST a dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytování služeb
podpory k programovému vybavení č. TP/MIS/Strakonice
Usnesení č. 1127/2015 (28/10) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo MIS/2001/01/ST jehož předmětem je nákup mapového
softwaru  Marushka, GSPasport a Insolvenčního rejstříku a dodatku č. 7 ke smlouvě o poskytování
služeb podpory k programovému vybavení č. TP/MIS/Strakonice jehož předmětem je rozšíření tech.
podpory na výše uvedený software,   uzavřené mezi  Městem Strakonice,  Velké náměstí  2,  38601
Strakonice a firmou Geovap, spol. s r.o. Čechovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice
II. Pověřuje
starostu podpisem dodatků smluv
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

11. Základní škola Strakonice, Dukelská 166
1) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka výpočetní
techniky
Usnesení č. 1128/2015 (28/11) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí 
se  zasláním výzvy k podání  nabídky na  realizaci  veřejné  zakázky malého  rozsahu v souladu   s
Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci akce: Dodávka
výpočetní techniky, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům:

1. NTS computer a.s., Bezděkovská 30, Strakonice II, 38601 Strakonice
2. GIGACOMPUTER, Lidická 139, 370 07 České Budějovice
3. ALVA, Čestice 101, 387 19 Čestice, Strakonice
4. KOMRSKA IT, Podskalská 59, Strakonice, 38601
5. BOXED, Jenečská 1304, Unhošť, 273 51
6. AVMEDIA, Žižkova 1, 370 01 České Budějovice
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II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na webových stránkách Základní školy Strakonice, Dukelská 166 v souvislosti s
možností  přihlášení  neomezeného  počtu  uchazečů  k  podání  nabídky na  akci:  Dodávka  výpočetní
techniky.
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení
1.  Mgr. Břetislav Hrdlička
2.  Mgr. Rudolf Prušák
3.  Mgr. Tomáš Novotný
4.  Mgr. Zdeněk Gracík
5.  Jaroslava Václavíková
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení:
1.  Mgr. Radek Sosna
2.  Mgr. Renata Dolanská
3.  Mgr. Zdeněk Kadlec
4.  Mgr. Václav Vlček
5.  Hana Kuchtová
IV. Ukládá  
řediteli Základní školy Strakonice, Dukelská 166 zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této 
zakázky.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

2) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výuka cizích jazyků v
cizině
Usnesení č. 1129/2015 (28/11) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí 
se zasláním výzvy k podání  nabídky na realizaci  veřejné zakázky malého rozsahu v souladu    s
Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci akce:  Výuka
cizích jazyků v cizině, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům:
1. JAZYKOVÁ ŠKOLA POLYGLOT – PRAHA, Mečislavova 8, 140 00 Praha 4
2. Threshold Training Associates s.r.o., Wassermannova 1039, 152 00 Praha 5 Barrandov
3. Channel Crossings s.r.o., Thámova 681/32, Karlín, 186 00  Praha 8
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na webových stránkách Základní školy Strakonice, Dukelská 166 v souvislosti s
možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na akci: Výuka cizích jazyků v
cizině.
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení
1.   Mgr. Břetislav Hrdlička
2.   Mgr. Zdeněk Gracík
3.   Mgr. Dagmar Petříková
4.   Mgr. Kateřina Brabcová
5.   Mgr. Eva Gajerová
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení:
1.   Mgr. Radek Sosna
2.   Mgr. Zdeněk Kadlec
3.   Hana Kuchtová
4.   Jaroslava Václavíková
5.   Mgr. Rudolf Prušák
IV. Ukládá  
řediteli Základní školy Strakonice, Dukelská 166 zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této 
zakázky.
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno
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12. Kancelář starosty                                                                                                           
Běh naděje dne 17. září 2015
Usnesení č. 1130/2015 (28/12) 
Rada města po projednání
I. Souhlasí 
s bezplatným užíváním I., II. a III. nádvoří strakonického hradu, areálu letního kina a se samotnou 
realizací „Běhu naděje“ dne 17. září 2015 v době od 6:30 – 14:00 hodin.
II. Ukládá
MěKS zajistit bezplatné užívání I., II. a III. nádvoří strakonického hradu, areálu letního kina dne 17. 
září 2015 v době od 6:30 – 14:00 hodin.
III. Ukládá
pracovníkům Technických služeb Strakonice, s.r.o., v době pořádání Běhu naděje, zajistit bezplatné 
užívání veřejného WC na III. nádvoří strakonického hradu
IV. Pověřuje
ředitele MěKS podpisem předmětných smluv
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

13. Zařízení pro měření rychlosti         
Usnesení č. 1131/2015 (25/14) 
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením výběrového řízení na pronájem zařízení na měření rychlosti vozidel. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno

14. Různé
Rada města byla seznámena s dopisem p. Pavla Tomana, týkající se výstavby RD.

 p. Milan Jungvirt pí Helena Brejchová
    místostarosta      místostarostka
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	Usnesení č. 1121/2015 - č. 1122/2015
	7. Obecní živnostenský úřad
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno
	1) Agro Čejetice, IČ: 62501836, se sídlem Čejetice 106 – uzavření dodatku k  nájemní smlouvě č. 2011-189 na pacht pozemku p.č. 122/1 o výměře 8 290 m2 v k.ú. Přední Ptákovice

	Usnesení č. 1034/2015 (28/7)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	2) Slečna Barbora Dufková, bytem 1. máje 1136, Strakonice a pan Jakub Viták, bytem Jiráskova 534, Blatná
	- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 746/12 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice

	Usnesení č. 1035/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	3) Manželé Zdeňka a Jaroslav Soukupovi, bytem Bezděkovská 74, 386 01 Strakonice - žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 695/2 v k.ú. Modlešovice, obec Strakonice

	Usnesení č. 1036/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	4) Pan Miroslav Procházka, bytem Mlýnská 1063, 386 01 Strakonice
	- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 46/2 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice

	Usnesení č. 1037/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Nesouhlasí
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	5) Technické služby Strakonice s.r.o., Raisova ul. 274, 386 01 Strakonice, IČ 25156888 - žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 171/2 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice

	Usnesení č. 1038/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	6) Mateřské centrum Beruška, Lidická ul. 194, 386 01 Strakonice, IČ 27006107 - žádost o výpůjčku části obvodové zdi stavby bez čp./če., občanská vybavenost, na pozemku p.č. st. 3528 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice

	Usnesení č. 1039/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	7) Pan Ladislav Blažek, Mírová 909, Strakonice - vpusť u břehu řeky Otavy na pozemku p.č. 227/1 v k.ú. Strakonice

	Usnesení č. 1040/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	8) Muzeum středního Pootaví Strakonice - pronájem objektu bývalé Okresní vojenské správy Strakonice, Komenského 146, Strakonice

	Usnesení č. 1041/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	9) Žádost pana Jana Schneedorfera, bytem Na Stráži 1319, Strakonice

	Usnesení č. 1042/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	10) Pronájem garáží v objektu Krále Jiřího z Poděbrad 772 ve Strakonicích

	Usnesení č. 1043/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Pověřuje
	III. Souhlasí
	IV. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	11) Žádost spol. PAPÍR – speciál, PHP, spol. s.r.o., se sídlem U Markéty 58, Strakonice

	Usnesení č. 1044/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	12) DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.

	Usnesení č. 1045/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	13) Jan Beran, nájemce areálu Bažantnice – žádost o stavební úpravy v sociálním zařízení v Bažantnici

	Usnesení č. 1046/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Ukládá
	II. Ukládá
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	14) Paní Renata Liptáková, Hoštice u Volyně 42 – opětovná žádost o udělení výjimky z Pravidel o přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města Strakonice

	Usnesení č. 1047/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Nesouhlasí
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	15) Paní Olga Pačajová, M. Alše 789, Strakonice – žádost o provedení výměny bytu

	Usnesení č. 1048/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Bere na vědomí
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	16) Paní Andrea Kunová, Velké náměstí 49, Strakonice a paní Jarmila Michlová, Velké náměstí 47, Strakonice – žádost o přidělení jiného bytu

	Usnesení č. 1049/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Nesouhlasí
	II. Nesouhlasí
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	17) Pan Zdeněk Lopatka, Nádražní 404, Strakonice – žádost o podnájem bytu

	Usnesení č. 1050/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Ukládá
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	18) Fakturace stavebních úprav vedoucích k obnově dispozičního uspořádání bytu č. 12 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská

	Usnesení č. 1051/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Pověřuje

	19) Problematika teplé vody – bytový dům č.p. 1391 ul. Leknínová

	Usnesení č. 1052/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Ruší
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	20) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 003 v domě č.p. 58, ulice U Sv. Markéty 58, Strakonice

	Usnesení č. 1053/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	21) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 006, v domě č.p. 58, ulice U Sv. Markéty, Strakonice
	Rada města po projednání k výše projednávanému bodu nepřijala žádné usnesení.
	22) Uvolněná b.j. 4+1, č.b. 015, v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice

	Usnesení č. 1054/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Bere na vědomí
	II. Souhlasí
	III. Souhlasí
	IV. Pověřuje

	23) Seznam uchazečů o přidělení bytové jednotky, u kterých bylo provedeno šetření

	Usnesení č. 1055/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I.Bere na vědomí
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	24) Pan Jakub Helma, Radošovice, Kapsova Lhota 1, 386 01 Strakonice – žádost o pronájem pozemku

	Usnesení č. 1056/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	25) Pan Vít Křivanec, Nádražní 404, Strakonice – žádost o pronájem pozemku

	Usnesení č. 1057/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	26) Věra a Martin Gebelovi, Pod Hliničnou čp. 337, 386 01 Strakonice
	- žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 997/9 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice

	Usnesení č. 1058/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	27) Martina Pavolková, bytem Leknínová 1391, 386 01 Strakonice
	- žádost o ukončení smlouvy o výpůjčce č. 2011-272 dohodou k 31.07.2015

	Usnesení č. 1059/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	28) Pan Alexandr Polák, Otavská 552, 386 01 Nový Dražejov – žádost o vybudování chodníku na pozemku p.č. 1269/60 v k.ú. Dražejov u Strakonic

	Usnesení č. 1060/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Nesouhlasí
	II. Souhlasí
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	29) Ing. Záhorský, kapela Nektarka, Dřešín 61, 387 19 Čestice, IČ 47257954 - žádost o výpůjčku části budovy čp. 146 na p.č. st. 167/1, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice

	Usnesení č. 1061/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	30) Žádost o prodej části pozemku parc.č. 787/1 v kat. území Strakonice

	Usnesení č. 1062/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	HLASOVÁNO: pro 4 - schváleno


	31) Pan Daniel Šimon, Doubravice 88, Strakonice – žádost u uzavření dodatku k nájemní smlouvě

	Usnesení č. 1063/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Revokuje
	II. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	32) Paní Marie Želivská, Strojařů 367, Strakonice – žádost o ukončení nájemní smlouvy výpovědí, případně dohodou

	Usnesení č. 1064/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Pověřuje
	III. Souhlasí
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	33) Slečna Bc. Barbora Kovářová, Čejetice 36, Strakonice – žádost o rozšíření předmětu nájmu

	Usnesení č. 1065/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	34) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s přípravou a realizací stavby: „PVDSL5C 04 C STRA186 MET“.

	Usnesení č. 1066/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	35) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s přípravou a realizací stavby: „71010-008096 VPI Strakonice Most ev. č. 173-001, MK“.

	Usnesení č. 1067/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	36) Žádost o souhlas se záměrem provedení stavby: „Most ev. č. 173-001 Strakonice“.

	Usnesení č. 1068/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	37) Žádost o výpůjčku částí pozemků v souvislosti se stavbou: „Most ev. č. 173-001 Strakonice“.

	Usnesení č. 1069/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	Souhlasí
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	38) Prodloužení smluv o nájmu bytu

	Usnesení č. 1070/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Souhlasí
	III. Souhlasí
	IV. Souhlasí
	V. Souhlasí
	VI. Souhlasí
	VII. Souhlasí
	VIII. Souhlasí
	IX. Souhlasí
	X. Souhlasí
	XI. Souhlasí
	XII. Souhlasí
	XIII. Souhlasí
	XIV. Souhlasí
	XV. Souhlasí
	XVI. Souhlasí
	XVII. Souhlasí
	XVIII. Souhlasí
	XIX. Souhlasí
	XX. Souhlasí
	XXI. Souhlasí
	XXII. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	39) Paní Jarmila Michlová, Velké náměstí 47, Strakonice – žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu

	Usnesení č. 1071/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	40) Paní Jitka Rachačová, Stavbařů 205, Strakonice – žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu

	Usnesení č. 1072/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	41) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 021/1066, ul. Mlýnská 1066, Strakonice I, o velikosti 2+1 a výměře 54,10 m2

	Usnesení č. 1073/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Ukládá
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	42) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 016/1225, ul. Spojařů 1225, Strakonice I, o velikosti 3+1 a výměře 78,20 m2

	Usnesení č. 1074/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Ukládá
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	43) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 001/593, ul. Petra Bezruče 593, Strakonice I, o velikosti 1+1 a výměře 43,80 m2

	Usnesení č. 1075/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Ukládá
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	44) Žádost o uzavření dodatku k nájemní smlouvě – p. Ivana Brožová, Leknínová 1392, Strakonice

	Usnesení č. 1076/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Pověřuje
	III. Souhlasí
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	45) Záměr na výpůjčku chaty na Podskalí

	Usnesení č. 1077/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	46) Záměr na výpůjčku nebytových prostorů Na Ostrově 1415 ve Strakonicích

	Usnesení č. 1078/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	47) Muzeum středního Pootaví Strakonice, Zámek 1, Strakonice - žádost o pronájem NP v areálu hradu ve Strakonicích

	Usnesení č. 1079/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	48) Žádost Muzea středního Pootaví Strakonice – žádost o odkup movitého majetku

	Usnesení č. 1080/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	49) Poplatky za zřízení věcných břemen a požadavky na zádlažby chodníků.

	Usnesení č. 1081/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Bere na vědomí
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	50) Stížnost společenství Azur 1137 společenství vlastníků pro dům 1137,
	IČ 28060768, se Strakonice I, Sídliště 1. máje 1137, PSČ 386 01

	Usnesení č. 1082/2015 (28/1)
	Rada města po projednání
	I. Bere na vědomí
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	1) BENZINA, s.r.o., Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, IČ: 60193328, v zastoupení pana Miroslava Gieciho – žádost o směnu pozemků p.č. st. 621 v k.ú. Nové Strakonice a pozemku p.č. 600/3 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice

	Usnesení č. 1083/2015 (28/1a)
	Rada města po projednání
	souhlasit s uzavřením Směnné smlouvy na směnu pozemku p.č. st. 621 o výměře 24 m2 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice- ve vlastnictví města Strakonice za pozemek p.č. 600/3 o výměře 65 m2 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice – ve vlastnictví společnosti BENZINA, s.r.o., se sídlem Na Pankráci 127, Praha 4, IČ: 60193328.
	II. Doporučuje ZM
	pověřit starostu města podpisem směnné smlouvy.
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	2) Vlastníci bytových jednotek, s podílem na společných částech domu a pozemku, bytového domu čp. 1247 na p.č. st. 3423, pozemku p.č. st. 3423, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice - žádost o prodej části pozemku p.č. 239/50 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice

	Usnesení č. 1084/2015 (28/1a)
	Rada města po projednání
	souhlasit s prodejem  části pozemku p.č. 239/50 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, vlastníkům bytových jednotek domu č.p. 1247, ul. Obránců míru, 386 01 Strakonice.
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	3) Vlastníci bytových jednotek, s podílem na společných částech domu a pozemku, bytového domu čp. 1249 na p.č. st. 3421, pozemku p.č. st. 3421, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice - žádost o prodej části pozemku p.č. 239/48 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice

	Usnesení č. 1085/2015 (28/1a)
	Rada města po projednání

	I. Nedoporučuje ZM
	souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 239/48 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, vlastníkům bytových jednotek domu č.p. 1249, ul. Spojařů, 386 01 Strakonice.
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno
	4) Vlastníci bytových jednotek, s podílem na společných částech domu a pozemku, bytového domu čp. 1250 na p.č. st. 3420, pozemku p.č. st. 3420, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice - žádost o prodej části pozemku p.č. 239/48 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice

	Usnesení č. 1086/2015 (28/1a)
	Rada města po projednání
	souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 239/48, v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, vlastníkům bytových jednotek domu č.p. 1250, ul. Spojařů, 386 01 Strakonice.
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	5) Vlastníci bytových jednotek, s podílem na společných částech domu a pozemku, bytového domu čp. 1251 na p.č. st. 3419, pozemku p.č. st. 3419, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice - žádost o prodej části pozemku p.č. 239/48 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice

	Usnesení č. 1087/2015 (28/1a)
	Rada města po projednání
	souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 239/48, v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, vlastníkům bytových jednotek domu č.p. 1251, ul. Spojařů, 386 01 Strakonice.
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	6) Advokátní kancelář JUDr. Jitka Třeštíková, zastupující p. Oldřicha Podrabského, Zahradní 203, Štěkeň – nabídka dílu „k“ pozemku p.č. st. 204 v k.ú. Strakonice z důvodu narovnání hranic pozemků

	Usnesení č. 1088/2015 (28/1a)
	Rada města po projednání
	souhlasit s přijetím daru, a to dílu „k“ o výměře 1 m2 pozemku p.č. st. 204 v k.ú. Strakonice, který je ve vlastnictví p. Oldřicha Podrabského, bytem Zahradní 203, Štěkeň, který bude přisloučen k pozemku p.č. 1327/1 v k.ú. Strakonice, který je ve vlastnictví města Strakonice.
	II. Doporučuje ZM
	pověřit starostu města podpisem darovací smlouvy
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	7) RI PARTNERS s.r.o. , zastoupená jednatelem p. Radimem Žahourem, se sídlem Libušská 220/234, Libuš, Praha – žádost o směnu pozemků – vyhlášení záměru

	Usnesení č. 1089/2015 (28/1a)
	Rada města po projednání

	I. Doporučuje ZM
	souhlasit s vyhlášením záměru na budoucí 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, vše ve vlastnictví města Strakonice, za části pozemků p.č. 1371/113 o výměře cca 83 m2, p.č. 1371/33 o výměře cca 39 m2 a p.č. 353/3 o výměře cca 249 m2, vše v k ú. Strakonice.
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno

	8) JUDr. Jan Mrázek, zastupující paní Milenu Eftimiadu Březnickou, bytem Botevova 3102/15, Modřany, Praha 4 - žádost o výmaz předkupního práva k pozemku p.č. 360/9 v k.ú. Strakonice

	Usnesení č. 1090/2015 (28/1a)
	Rada města po projednání
	souhlasit s výmazem předkupního práva k  pozemku p.č. 360/9 o výměře 5254 m2 v  k.ú. Strakonice, zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	9) Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - výkup podílu o velikosti 717/12197 k pozemku p.č. st. 2133/1, vše v k.ú. Strakonice SVM – úhrada daně z nabytí nemovité věci

	Usnesení č. 1091/2015 (28/1a)
	Rada města po projednání

	I. Doporučuje ZM
	souhlasit s úhradou daně z nabytí nemovité věci, a to podílu o velikosti 717/12197 k pozemku p.č. st. 2133/1 v k.ú. Strakonice náležící k bytové jednotce č. 7 v domě č. p. 994 v ul. Bavorova.
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno

	10) Manželé Ing. Miroslav a Alenka Beránkovi, Nerudova 1030, Strakonice – žádost o směnu části pozemku p.č. 532/80 za část pozemku p.č. 530/5, vše v k.ú. Strakonice

	Usnesení č. 1092/2015 (28/1a)
	Rada města po projednání

	I. Doporučuje ZM
	souhlasit s uzavřením budoucí směnné smlouvy mezi městem Strakonice a manželi Ing. Miroslavem a Alenkou Beránkovými, oba bytem Nerudova 1030, Strakonice, jejímž předmětem bude budoucí směna části pozemku č. 530/5 o výměře cca 1.054 m2 (vlastnictví města Strakonice) za část pozemku p.č. 532/80 o výměře cca 1.300 m2, vše v k.ú. Strakonice (vlastnictví manželů Beránkových), a to bez doplatku.
	II. Doporučuje ZM
	pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno

	11) Jihočeský kraj, IČ: 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice – bezúplatný převod pozemku p.č. 1066/98 v k.ú. Strakonice

	Usnesení č. 1093/2015 (28/1a)
	Rada města po projednání

	I. Doporučuje ZM
	souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1066/98 o výměře 3 m2 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. Doporučuje ZM
	pověřit starostu města podpisem příslušné smlouvy.
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno

	12) Vyřazení a prodej movitého majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč

	Usnesení č. 1094/2015 (28/1a)
	Rada města po projednání
	souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší než 20.000,.- Kč, který má ve správě org. STARZ Strakonice:
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	13) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč

	Usnesení č. 1095/2015 (28/1a)
	Rada města po projednání

	I. Doporučuje ZM
	souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší než 20.000,.- Kč:
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno

	14) Manželé Miloslava a Václav Švehlovi, Mlýnská 1065, Strakonice – žádost o odkoupení bytu

	Usnesení č. 1096/2015 (28/1a)
	Rada města po projednání

	I. Doporučuje ZM
	souhlasit s prodejem bytové jednotky č. 022 o velikosti 3+1 a výměře 69,40 m2 v domě č.p. 1065 v ul. Mlýnská, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) manželům Václavu a Miloslavě Švehlovým, Mlýnská 1065, Strakonice, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku hradí kupující.
	II. Doporučuje ZM
	pověřit starostu podpisem předmětné kupní smlouvy.
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno

	15) Pan Petr Polák, Písecká 284, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru

	Usnesení č. 1097/2015 (28/1a)
	Rada města po projednání

	I. Doporučuje ZM
	souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 945/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře cca 100 m2. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno

	16) Pan Ladislav Petrů, Pekárenská 1024/15, České Budějovice 370 04 – žádost o prodej pozemku

	Usnesení č. 1098/2015 (28/1a)
	Rada města po projednání
	souhlasit s prodejem pozemku p.č. 320/332 v k.ú. Přední Ptákovice, lokalita Mušky, o výměře 830 m2, panu Ladislavu Petrů, Pekárenská 1024/15, České Budějovice 370, vzhledem k tomu, že již došlo k prodeji pozemku v této lokalitě společnosti EVANI DEVELOPMENT s.r.o., U lužického semináře 114/46, Malá Strana, 11800 Praha 1, kde je žadatel jednatelem.
	II. Doporučuje ZM
	souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. 320/332 v k.ú. Přední Ptákovice.
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	17) Pan Prof. MUDr. Alois Martan, DrSC, Podskalská 6, 128 00 Praha 2, zastoupený na základě plné moci panem Mgr. Vladimírem Mourkem, Dukelská 481, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru

	Usnesení č. 1099/2015 (28/1a)
	Rada města po projednání
	souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. st. 37/4 v k.ú. Strakonice a ponechat tento pozemek jako rezervní pozemek města Strakonice.
	II. Doporučuje ZM
	souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. st. 37/4 v k.ú. Strakonice.
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	18) Nabídka nemovitostí od Českých drah, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1

	Usnesení č. 1100/2015 (28/1a)
	Rada města po projednání
	I. Bere na vědomí
	II. Ukládá
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	19) Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - bezúplatný převod části pozemku p.č. 1066/113 v k.ú. Strakonice

	Usnesení č. 1101/2015 (28/1a)
	Rada města po projednání

	I. Doporučuje ZM
	souhlasit s bezúplatným převodem části pozemku p.č. 1066/113 o výměře cca 1260 m2 v k.ú. Strakonice, od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, na město Strakonice. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.
	II. Doporučuje ZM
	pověřit starostu města podpisem příslušné smlouvy.
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno

	20) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč

	Usnesení č. 1102/2015 (28/1a)
	Rada města po projednání
	souhlasit s vyřazením majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší než 20.000,.- Kč, jedná se o 2 soubory movitého majetku – soubor nábytku v celkové pořizovací hodnotě 433.680,- Kč a soubor elektrozařízení v celkové pořizovací hodnotě 250.810,- Kč, který má v současné době v užívání Muzeum středního Pootaví Strakonice.
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	1) Zjednodušené podlimitní řízení v souvislosti s výběrem dodavatele stavby „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. 1103/2015 (28/1b)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Souhlasí
	III. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno



	2) Výpověď nájemní smlouvy - Jan Beran, bytem Pracejovice 5, Strakonice
	Usnesení č. 1104/2015 (28/1b)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno

	3) Žaloba na odstranění stavby a vyklizení pozemku – zpětvzetí žaloby

	Usnesení č. 1105/2015 (28/1b)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno

	4) Výběrové řízení malého rozsahu na dodavatele díla : „Noclehárna ul. Budovatelská č.p. 613 Strakonice“

	Usnesení č. 1106/2015 (28/1b)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Souhlasí
	III. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 4/1 se zdrž. - schváleno


	5) Žádost o povolení záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání komunikace v souvislosti s konáním kulturní akce ,,Strakonice nejen sobě“

	Usnesení č. 1107/2015 (28/1b)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	HLASOVÁNO: pro 4/1 se zdrž. - schváleno


	6) Výběrové řízení malého rozsahu na dodavatele díla: „Malá okružní křižovatka v ulici Ellerova a zřízení bezpečnostních prvků v ulici Na Ohradě, Strakonice “

	Usnesení č. 1108/2015 (28/1b)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	1) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ: 709 94 234 - prodej pozemků z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice“

	Usnesení č. 1109/2015 (28/1c)
	Rada města po projednání
	souhlasit s  prodejem níže uvedených pozemků:
	II. Pověřit
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	2) 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. 1110/2015 (28/1c)
	Rada města po projednání
	souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) a mezi smluvními stranami, a to s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 (budoucí povinní) a městem Strakonice se sídlem Velké náměstí 2, Strakonice, IČ: 00251810 (budoucí oprávněný). Předmětem této smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch města Strakonice (budoucí oprávněný), spočívající v povinnosti povinného strpět uložení vedení VO – kabel NN 0,4 kV a stožárů se svítidly VO v rámci stavby „I/22 Strakonice, SO 452“, a to do části pozemků p.č. 1371/4 o výměře cca 440 m2 , p.č. 1371/22 o výměře cca 61 m2 a p.č. 1371/25 o výměře cca 25 m2, vše v k.ú. Strakonice. Předpokládaná finanční náhrada za budoucí věcné břemeno celkem činí 57.068,- Kč vč. DPH v zákonné výši. Přesný rozsah a přesná finanční náhrada za zřízení věcného břemene budou stanoveny po vyhotovení geometrického plánu.
	II. Doporučuje ZM
	souhlasit se zněním výše uvedené smlouvy, ve které jsou uvedeny uvedené následující podmínky uzavření této smlouvy:
	III. Doporučuje ZM
	pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	Schválení nového složení řídícího týmu pro Komunitní plánování sociálních služeb ORP Strakonice

	Usnesení č. 1111/2015 (28/2)
	Rada města po projednání
	I. Schvaluje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	1) Použití investičního fondu ZŠ Strakonice, Dukelská 166

	Usnesení č. 1112/2015 (28/3)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno
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	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno
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	I. Bere na vědomí
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	III. Doporučuje ZM
	IV. Doporučuje ZM
	V. Souhlasí
	VI. Souhlasí
	VII. Souhlasí
	VIII. Souhlasí
	IX. Souhlasí
	X. Pověřuje
	XI. Upravuje
	XII. Souhlasí
	XIII. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	4) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele díla „Komplexní zajištění tisku a předtiskové přípravy městského periodika včetně zajištění inzerce“

	Usnesení č. 1115/2015 (28/3)
	Rada města po projednání
	I. Bere na vědomí
	II. Souhlasí
	III. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	5) Zápis ze 7. jednání komise pro kulturu 29. června 2015

	Usnesení č. 1116/2015 (28/3)
	Rada města po projednání
	I. Bere na vědomí
	II. Souhlasí
	III. Nesouhlasí
	IV. Souhlasí
	V. Souhlasí
	VI. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	6) Žádost o povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 a č. 1/2001

	Usnesení č. 1117/2015 (28/3)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Nesouhlasí
	HLASOVÁNO: pro 4/1 proti - schváleno


	Zápis z 6. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání

	Usnesení č. 1118/2015 (28/4)
	Rada města po projednání
	I. Bere na vědomí
	II. Jmenuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	1) Rozpočtová opatření č. 85 – 101
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	Rada města po projednání
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	II. Doporučuje ZM
	schválit
	III. Schvaluje
	IV. Doporučuje ZM
	schválit
	V. Ukládá
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	2) Snížení úrokových sazeb u stávajícíh úvěrů, schválení dodatků ke smlouvám

	Usnesení č. 1120/2015 (28/5)
	Rada města po projednání
	I. Doporučuje ZM
	II. Doporučuje ZM
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	1) Přijetí finančního daru od LČR, s.p. a grantu Nadace Partnerství

	Usnesení č. 1121/2015 (28/6)
	Rada města po projednání
	II. Souhlasí
	III. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	2) Veřejná zakázka malého rozsahu – výběr dodavatele díla „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. 1122/2015 (28/6)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Souhlasí
	III. Souhlasí
	IV. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno



	7. Obecní živnostenský úřad
	Nařízení města Strakonice č. 4/2015, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 1/2015, kterým se vydává „TRŽNÍ ŘÁD“

	Usnesení č. 1123/2015 (28/7)
	Rada města po projednání
	I. Vydává
	HLASOVÁNO: pro 4/1 proti - schváleno


	Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice

	Usnesení č. 1124/2015 (28/8)
	Rada města po projednání
	I. Schvaluje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno

	9. Městský ústav sociálních služeb
	1) Navýšení pracovních úvazků


	Usnesení č. 1125/2015 (28/9)
	Rada města po projednání

	II. Ukládá
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno

	Usnesení č. 1126/2015 (28/9)
	Rada města po projednání

	I. Souhlasí
	II. Ukládá
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno
	Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo MIS/2001/01/ST a dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení č. TP/MIS/Strakonice

	Usnesení č. 1127/2015 (28/10)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	1) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky

	Usnesení č. 1128/2015 (28/11)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Souhlasí
	III. Jmenuje
	IV. Ukládá
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	2) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výuka cizích jazyků v cizině

	Usnesení č. 1129/2015 (28/11)
	Rada města po projednání
	I. Souhlasí
	II. Souhlasí
	III. Jmenuje
	IV. Ukládá
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno



	Usnesení č. 1130/2015 (28/12)
	Rada města po projednání

	I. Souhlasí
	II. Ukládá
	III. Ukládá
	IV. Pověřuje
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno


	Usnesení č. 1131/2015 (25/14)
	Rada města po projednání
	HLASOVÁNO: pro 5 - schváleno



