
 1 

   - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

 
 

 Z á p i s 
z  31. jednání Rady města Strakonice 

konaného 9. září 2015 v malé zasedací místnosti 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     5 členů RM 

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

 
Omluveni:  pí Vlasáková, Ing. Moučka 
Program:  
    
    
1. Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 1135/2015 – č. 1168/2015 
2. Životní prostředí 

• Dodatek č. 3 k Dohodě měst Písek a Strakonice o společném postupu v oblasti odpadového 
hospodářství č.  

             02-150 uzavřené dne 21.05.2002 
           Usnesení č. 1169/2015 

3. Odbor školství a CR 
• Zápis z 53. jednání projektu Otavské plavby 

           Usnesení č. 1170/2015 
• Užití znaku města 

           Usnesení č. 1171/2015 
• Zápis z 9. jednání komise pro kulturu 18. srpna 2015 

           Usnesení č. 1172/2015 
• Poskytnutí dotace – Armádní sportovní klub Strakonice 

           Usnesení č. 1173/2015 
• Licenční smlouva OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním – pietní akce k 

600. výročí od upálení mistra J. Husa 
           Usnesení č. 1174/2015 

• Platový výměr ředitele Základní školy Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 
           Usnesení č. 1175/2015 

• Žádost o povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 a č. 1/2001 
           Usnesení č. 1176/2015 

• Jmenování  dalších členů Komise školství 
           Usnesení č. 1177/2015 

4. Kontrolní výbor 
• Zápis z jednání kontrolního výboru 6/2015  

           Usnesení č. 1178/2015 
5. Kancelář starosty 

• Plnění usnesení RM za období I. a II. čtvrtletí 2015 
           Usnesení č. 1179/2015 
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6. Odbor rozvoje 
• Poskytnutí dotace Komunitní nadaci Blanicko – otavské na realizaci Společného grantu 

           Usnesení č. 1180/2015 
• Souhlas s realizací  Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 

           Usnesení č. 1181/2015 
• Projekt „Strakonice – hřiště pro mládež, 1. etapa“ – odstoupení od realizace projektu a 

odmítnutí přidělené dotace 
           Usnesení č. 1182/2015 

7. Odbor vnitřních věcí 
• Výjimka ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při „Vítání občánků do života“ 

           Usnesení č. 1183/2015 
8. Finanční odbor 

• Rozpočtová opatření č. 102 – 104 
           Usnesení č. 1184/2015 

• Rozbor hospodaření města Strakonice za I. pololetí roku 2015 
                    Usnesení č. 1185/2015 
9. Městský ústav sociálních služeb 

• Darovací smlouva o věcném daru 
           Usnesení č. 1186/2015 

10. Kancelář starosty 
• Udělení Ceny starosty města Strakonice 

           Usnesení č. 1187/2015 
11. Technické služby  

• Bytové záležitosti 
             Usnesení č. 1188/2015 – č. 11892015 

12. Oddělení personalistiky a mezd 
• Jazykové vzdělávání zaměstnanců města Strakonice 2015/2016 

           Usnesení č. 1190/2015 
13. Různé 
 
 
31. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta Milan Jungvirt v 15:00 hodin v malé zasedací 
místnosti.S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. Majetkové záležitosti 
 
1) Vyhodnocení nabídek v souvislosti s výběrem odběratele na odběr klestu z lesů města 
Strakonice v období červenec až říjen 2015 
Usnesení č. 1135/2015 (31/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením poptávkového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr odběratele klestu z lesů města Strakonice v období červenec – říjen 
2015. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou STANEST s.r.o., se sídlem Křenova 438/7, Praha 6 – 
Veleslavín 162 00, IČ: 28087721, za cenu 140,- Kč/prm bez DPH, tj. za cenu 161,- Kč/prm včetně 
DPH, termín plnění v průběhu měsíce července až října 2015.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou STANEST s.r.o., se sídlem Křenova 438/7, Praha 6 – Veleslavín 162 
00, IČ: 28087721, za cenu 140,- Kč/prm bez DPH, tj. za cenu 161,- Kč/prm včetně DPH, termín 
plnění v průběhu měsíce července až října 2015. 
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III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
2) Žádost pana Jana Schneedorfera, Strakonice 
Usnesení č. 1136/2015 (31/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením  dodatku č. 8 k nájemní smlouvě č. 04-414 uzavřené dne 12.7.2004 mezi městem 
Strakonice a panem Janem Schneedorferem, Strakonice, jehož předmětem bude převedení všech práv, 
povinností a závazků vyplývajících  ze smlouvy, z dosavadního nájemce pana Jana Schneedorfera,  
Strakonice, IČ 73531561, na nového nájemce paní Michaelu Hauzerovou, Štěkeň, IČ 69545944. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
3) Žádost spol. PAPÍR – speciál, PHP, spol. s.r.o., se sídlem U Markéty 58, Strakonice 
Usnesení č. 1137/2015 (31/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 03-456 uzavřené  dne 14.11.2003 mezi městem Strakonice 
a spol.  PAPÍR – speciál, PHP, spol. s.r.o., jehož předmětem bude snížení nájemného z nebytových 
prostorů v objektu U Markéty 58 ve Strakonicích nájemci spol. PAPÍR – speciál,  PHP,  spol. s.r.o.,  
na dobu  1 roku (říjen  2015 – až září  2016), a  sice o 40 %  z  ročního nájemného.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
4) DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.  
Usnesení č. 1138/2015 (31/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se snížením nájemného z nemovitostí - pozemek parc.č. st. 17, na němž se nachází administrativní 
budova a dále část pozemku parc. č. 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. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
5) Výpůjčka nebytových prostorů Na Ostrově 1415 ve Strakonicích 
Usnesení č. 1139/2015 (31/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových  prostorů o celkové výměře 258 m2 v přízemí objektu Na 
Ostrově 1415, Strakonice mezi městem Strakonice a panem Bedřichem Tomáškem – TISK, se sídlem 
Na Ostrově 1415, Strakonice, s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu od  15.9.2015 do 31.3.2016, 
vypůjčitel bude prostory využívat pro uskladnění strojů a zařízení tiskárny, za účelem postupného 
prodeje strojů a zařízení a zajištění postupného vyklizení vypůjčených prostorů, přičemž vypůjčitel se 
zavazuje zajistit temperování těchto prostorů.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
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6) Manželé Jan a Růžena Hronovi, 386 01 Strakonice 
- žádost o převzetí opatření a povinností z  Rozhodnutí zn. MUST/041147/2015/ŽP/LH/sek 
Usnesení č. 1140/2015 (31/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, aby město Strakonice převzalo opatření a povinnosti vyplývající z Rozhodnutí 
zn.MUST/041147/2015/ŽP/LH/sek vydaného odborem životního prostředí MěÚ Strakonice dne 
18.08.2015. 
 
7) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 1141/2015 (31/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B11 o velikosti 1+1 a 
výměře 57,27 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, se slečnou Irenou Balogovou,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením splátky dluhu, dle podmínek dohodnutých v Dodatku č. 5, za měsíc září do 
20.9.2015 a uhrazením nájemného za měsíc září, a to do 20.9.2015. V případě, že slečna Irena 
Balogová, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc září do 20.9.2015, 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, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 20.9.2015. V případě, že manželé Karel a Brigita 
Irdzovi, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc září do 20.9.2015, 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, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
části nájemného za měsíc srpen ve výši 1.237,- Kč a nájemného za měsíc září, a to do 20.9.2015. 
V případě, že paní Jana Všiváková, Strakonice, neuhradí část nájemného za měsíc srpen ve výši 
1.237,- Kč a nájemné za měsíc září do 20.9.2015, 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, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
splátky dluhu za měsíc září, dle podmínek dohodnutých ve smlouvě o nájmu bytu a nájemného za 
měsíc září, a to do 20.9.2015. V případě, že slečna Denisa Žigová, Strakonice neuhradí splátku dluhu 
za měsíc září a nájemné za měsíc září do 20.9.2015, 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, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 20.9.2015. V případě, že paní Žaneta Grundzová, Strakonice 
neuhradí nájemné za měsíc září do 20.9.2015, 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, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 20.9.2015. V případě, že paní Alžběta Lacková, Bažantnice, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc září do 20.9.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
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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,   
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září a uhrazením splátky dluhu za měsíc září, dle podmínek 
dohodnutých ve smlouvě o nájmu bytu, a to do 20.9.2015. V případě, že paní Vladimíra Božovská, 
Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc září do 20.9.2015, 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, Strakonice II, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 
další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 20.9.2015. V případě, že 
manželé Jolana a Zdeněk Kunovi, Bažantnice, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc září do 
20.9.2015, 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, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 20.9.2015. V případě, že Patricie Bledá, Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc září do 20.9.2015, 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,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září a uhrazením splátky dluhu za měsíc září, dle podmínek 
dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.9.2015. V případě, že slečna Nikola Pačajová,  
Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc září do 20.9.2015, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
XI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B41 o velikosti 2+1 a 
výměře 85,14 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, s paní Dagmar Říhovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc září do 30.9.2015. V případě, že paní Dagmar Říhová, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 30.9.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
XII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Věrou Hrehovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc září do 20.9.2015. V případě, že paní Věra Hrehová, Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc září do 20.9.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
XIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A13 o velikosti 2+1 a 
výměře 62,90 m2 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice, s panem Júliem Sivákem a panem 
Markem Sivákem, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 
měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 20.9.2015 a uhrazením části 
splátky dluhu za měsíc srpen ve výši 1.500,- Kč, a splátky dluhu ve výši 2.500,- Kč za měsíc září do 
20.9.2015, dle podmínek dohodnutých ve smlouvě o nájmu bytu. V případě, že pan Július Sivák a pan 
Marek Sivák, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc září do 20.9.2015 a část splátky dluhu ve výši 
1.500,- Kč za měsíc srpen a splátku dluhu za měsíc září do 20.9.2015, nebude jim smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
XIV. 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,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je 
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podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 20.9.2015. V případě, že paní Murgáčová, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc září do 20.9.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
XV. 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, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 20.9.2015 a uhrazením splátky dluhu za měsíc srpen 
a září do 20.9.2015, dle podmínek dohodnutých ve smlouvě o nájmu bytu. V případě, že slečna 
Simona Horváthová, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc září a splátku dluhu za měsíc srpen a září 
do 20.9.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
XVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 021 o velikosti 2+1 a 
výměře 76,13 m2 v domě č.p. 76 ul. Bezděkovská, Strakonice, s manž. Stanislavem a Karlou 
Novákovými, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o dalších ¼ roku. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 20.9.2015 a uhrazením splátky dluhu za 
měsíc září do 20.9.2015. V případě, že manž. Novákovi, Strakonice neuhradí nájemné a splátku dluhu 
za měsíc září do 20.9.2015, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
XVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 o velikosti 1+1 a 
výměře 82,20 m2 v domě č.p. 49 Velké náměstí, Strakonice, s manž. Vasilem a Gabrielou 
Grundzovými, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o ½ roku. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 30.9.2015. V případě, že manž. 
Grundzovi, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc září do 30.9.2015, nebude jim smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
XVIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 027 o velikosti 1+0 a 
výměře 42,66 m2 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice s paní Štěpánkou Kaplánkovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další půlrok. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 30.9.2015. V případě, že paní Štěpánka Kaplánková, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc září do 30.9.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
XIX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 o velikosti 2+1 a 
výměře 89,70 m2 v domě č.p. 518 Bažantnice, Strakonice, se slečnou Beátou Grundzovou, Bažantnice 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen a září do 30.9.2015. V případě, že slečna Beáta 
Grundzová, Bažantnice, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc srpen a září do 30.9.2015, nebude jí 
nájemní smlouva prodloužena.  
XX. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných dodatků. 
 
8) Paní Helena Irdzová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1142/2015 (31/1)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
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, pro paní Helenu Irdzovou, Strakonice, týkající 
se prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc.  
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni ukončení 
nájmu dobrovolně vyklizen.  
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9) Pan Josef Janeček, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 1143/2015 (31/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 018 o velikosti 3+1 a 
výměře 78,70 m2 v domě č.p. 1237 ul. Mládežnická pro pana Josefa Janečka, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec, srpen a září do 20.9.2015. V případě, že pan Josef Janeček, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíce červenec, srpen a září do 20.9.2015, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
10) Paní Marie Ranglová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1144/2015 (31/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 o velikosti 1+1 a 
výměře 53,14 m2 v domě č.p. 809 ul. Zahradní, Strakonice, s paní Marií Ranglovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další  1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červenec, srpen a září do 20.9.2015. V případě, že paní Marie 
Ranglová, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc červenec, srpen a září do 20.9.2015, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
11) Paní Martina Rovňanková (dříve Kopecká), Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu 
bytu 
Usnesení č. 1145/2015 (31/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007 o velikosti 2+1 a výměře 
69,30 m2 v domě č.p. 47 Velké náměstí, Strakonice pro paní Martinu Kopeckou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
části splátky dluhu ve výši 4.696,- Kč za měsíc srpen a splátky dluhu ve výši 8.000,- Kč za měsíc září 
do 20.9.2015. V případě, že paní Rovňanková neuhradí část splátky dluhu ve výši 4.696,- Kč za měsíc 
srpen a splátku dluhu ve výši 8.000,- Kč za měsíc září dle Dohody o přistoupení dluhu a nájemné za 
měsíc září do 20.9.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
12) Paní Helena Zádrapová, Strakonice – prodloužení Smlouvy   o nájmu bytu 
Usnesení č. 1146/2015 (31/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A31 o velikosti 1+1 a 
výměře 42,18 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, s paní Helenou Zádrapovou,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Dále předmětem dodatku bude 
ustanovení, že paní Helena Zádrapová, Strakonice, po dohodě s pronajímatelem uznává dluh ve výši 
9.620,- Kč, který má vůči pronajímateli z titulu nezaplacení nájemného a úhrady služeb spojených 
s užíváním bytu č. A31 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice. Nájemce se zavazuje tento dluh 
včetně příslušenství uhradit v pravidelných splátkách po 2.000,- Kč měsíčně, splatných vždy do 20. 
dne v měsíci počínaje měsícem následujícím po uzavření tohoto dodatku, pod ztrátou výhody splátek. 
Nedodržení tohoto splátkového kalendáře bude považováno za porušení této nájemní smlouvy 
s právem pronajímatele odmítnout prodloužení nájemní smlouvy. 
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II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
13) Paní Iveta Ferencová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1147/2015 (31/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o velikosti 1+1 a 
výměře 60,80 m2 v domě č.p. 49 Velké náměstí, Strakonice, s paní Ivetou Ferencovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíce červenec, srpne a září do 20.9.2015. V případě, že paní Iveta 
Ferencová, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíce červenec, srpen a září do 20.9.2015, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
14) Žádost o uzavření smlouvy  č.: PI-014330034523/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Dražejov – parc. č. st.305 – úprava NN“  
Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6  370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Ingera Písek s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek  
Usnesení č. 1148/2015 (31/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č.“ PI-014330034523/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro 
uložení energetického zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 1277/2 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic v souvislosti se stavbou: „Dražejov – parc. č. st.305 – úprava NN“,  za částku 
10.000,- Kč + DPH. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
 
15) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví města 
Strakonice p.č. dle KN 395/4 v k.ú. Strakonice   v souvislosti s projektovou přípravou a realizací 
stavby „Kanalizační přípojka rodinného domu, Zahradní č.p. 622, Strakonice“.  
Žadatel: David Vlk, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1149/2015 (31/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uložením kanalizační přípojky do pozemku  v majetku města Strakonice p.č. dle KN 395/4  v k.ú. 
Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby „Kanalizační přípojka rodinného 
domu, Zahradní 622, Strakonice“, dle sazebníku. 
Za podmínky:  
- Chodník z kamenné mozaiky bude předlážděn v šířce, ve které byl prováděn samotný výkop a z obou 
stran bude předláždění zvětšeno o  min. 50% šíře výkopu. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
16) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
v souvislosti  s projektovou přípravou a realizací stavby: „Optický kabel – sídliště Mír, 
Strakonice“     
Žadatel: OtavaNet s.r.o., Katovická 175,  386 01 Strakonice 
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Usnesení č. 1150/2015 (31/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uložením podzemního vedení komunikační sítě do pozemků  v majetku města Strakonice p.č. KN 
239/4, p.č. KN 239/12, p.č. KN 239/19 a p.č. KN 239/36, vše v k.ú. Strakonice v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby „Optický kabel – sídliště Mír, Strakonice“.  
Za podmínky:  
- 2 ks trubek HDPE 40mm budou uloženy v průběhu realizace stavby: „Revitalizace sídliště Mír 
Strakonice III. etapa“  
II. 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 239/4, p.č. KN 239/12, p.č. KN 239/19 a p.č. KN 
239/36, vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby „Optický kabel – 
sídliště Mír, Strakonice“, dle sazebníku. 
Za podmínky:  
- 2 ks trubek HDPE 40mm budou uloženy v průběhu realizace stavby: „Revitalizace sídliště Mír 
Strakonice III. etapa“  
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
17) Žádost o vypracování dodatku č. 1 ke  Smlouvě č.: 1060000129/001 o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene č. 2015 - 8 na akci: „Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek 
Strakonice ul. Školní a Bezděkovská“.  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Ing. Radka Bambulová, projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, Žižkova 66, 
373 72 Lišov 
Usnesení č. 1151/2015 (31/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vypracováním dodatku č. 1 ke  Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 2015 - 8 na 
akci: „ Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek, Strakonice, ul. Školní , Bezděkovská“ spočívající 
v doplnění článku I., odstavce 2. -  o pozemek p.č. KN 679/3 v k.ú. Nové Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke  Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 2015 – 8 na 
akci: „Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek, Strakonice, ul. Školní , Bezděkovská“ 
III. Pov ěřuje  
starostu  podpisem předmětného dodatku. 
 
18) Stavba: Zateplení a výměna oken sportovní haly STARZ, Strakonice 
Usnesení č. 1152/2015 (31/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014-259 na realizaci stavby „Zateplení a výměna oken 
sportovní haly STARZ, Strakonice“ uzavřené dne 2.10.2014 mezi městem Strakonice a společností 
PRIMA akciová společnost, Raisova 1004/I, 386 47 Strakonice, IČ : 47239743, přičemž předmětem 
tohoto dodatku bude:  
- změna ceny díla dle usnesení RM č. 0772/2015 ze dne 27.5.2015  

- méněpráce: objekt šaten - změna způsobu demontáže panelů opláštění (ZL 1) 
- vícepráce: objekt šaten - laboratorní zkoušky, včetně odběru, odvozu vzorku, vystavení 

protokolu (ZL 2) 
    o - 158.587,62 Kč, tj. o - 191.891,02 Kč včetně DPH 21% 
- změna ceny díla dle usnesení RM č. 1007/2015 ze dne 22.7.2015  

- méněpráce: objekt tělocvičny - změna způsobu demontáže panelů opláštění (ZL 3) 
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- vícepráce: objekt tělocvičny - laboratorní zkoušky, včetně odběru, odvozu vzorku, vystavení 
protokolu (ZL 4) 

- méněpráce: objekt šaten – odpočet opláštění fasády cembonitem (ZL 5) 
- vícepráce: objekt šaten – přípočet fasády z omítkoviny (ZL 6) 

    o – 80.004,99 Kč, tj. o – 96.806,04  Kč včetně DPH 21% 
- změna ceny díla s ohledem na  

- vícepráce: objekt šaten - elektroinstalace (ZL 7), o částku 21.887,18 Kč bez DPH, tzn. 
26.483,49 Kč včetně DPH 21 % 

- vícepráce: objekt tělocvičny – elektroinstalace (ZL 8), o částku 10.959,92 bez DPH, tzn. 
13.261,50 Kč včetně DPH 21 % 

- méněpráce: objekt tělocvičny – elektroinstalace (ZL 9), o částku - 7.976,24 Kč bez DPH, tzn. 
– 9.651,25 Kč včetně DPH 21 % 

- vícepráce: objekt šaten – malby a keramické soklíky přípočet (ZL 10), o částku 9.938,11 Kč 
bez DPH, tzn. 12.025,11 Kč včetně DPH 21 %. 

- méněpráce: objekt tělocvičny – linkrustace odpočet (ZL 11), o částku – 478,87 Kč bez DPH, 
tzn. – 579,43 Kč včetně DPH 21 %. 

- vícepráce: objekt šaten – linkrustace odpočet (ZL 12), o částku – 7.853,54 Kč bez DPH, tzn. – 
9.502,78 Kč včetně DPH 21 %. 

 Tyto změny představují celkové méněpráce (ZL 9, ZL 11, Zl 12) – 16.308,65 Kč bez DPH, tj. –  
19.733,47 Kč včetně DPH a celkové vícepráce (ZL 7, ZL 8, ZL 10) 42.785,21 Kč, tj. 51.770,10 Kč 
včetně DPH, tzn celkovou změnu (navýšení) ceny o částku 26.476,56 Kč bez DPH, tzn. 32.036,64  Kč 
včetně DPH.  
Celková změna ceny díla (ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 7, ZL 8, ZL 9, ZL 10, ZL 11, ZL 
12) činí oproti SOD snížení o částku – 212.116,05 Kč bez DPH, tj. – 256.660,42 včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.  
 
19) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s dodavatelem stavby „Strakonice – hřiště pro 
mládež, 1. etapa“ 
Usnesení č. 1153/2015 (31/1)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Protokol o posouzení a hodnocení nabídek vypracovaný komisí v souvislosti s veřejnou zakázkou 
malého rozsahu na dodavatele stavby: „Strakonice – hřiště pro mládež, 1. etapa“.  
II. Ruší 
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavby: „Strakonice – hřiště pro mládež,  
1. etapa“. 
III. Ukládá 
majetkovému odboru a odboru rozvoje úpravu projektové dokumentace za účelem snížení finančních 
nákladů stavby „Strakonice – hřiště pro mládež, 1. etapa“. 
 
20) Výpůjčka  chaty na Podskalí  
Usnesení č. 1154/2015 (31/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s ukončením nájemní smlouvy č. 2015-325 uzavřené dne 31.7.2015 mezi městem Strakonice a paní 
Kateřinou Oplovou, Strakonice,  jejímž předmětem je pronájem chaty na poz. p.č. st. 373 v lokalitě 
Podskalí Strakonice, a sice dohodou ke dni 30.9.2015. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a paní Kateřinou Oplovou, Strakonice, 
jejímž předmětem bude výpůjčka chaty na poz. p.č. st. 373 o výměře 41 m2, nacházející se v lokalitě 
Podskalí Strakonice, v k.ú. Strakonice za následujících podmínek: 
- výpůjčka chaty za účelem pořádání schůzek skautského oddílu, smlouva o výpůjčce bude uzavřena 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s tím, že vypůjčitel zajistí po konzultaci s investičním 
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technikem města Strakonice na své náklady nutné úpravy chaty (opravy omítek, zasklení okna, oprava 
dveří apod.), vypůjčitel  bude hradit náklady na služby spojené s výpůjčkou.   
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
21) Nemocnice Strakonice, a.s. se sídlem Radomyšlská ul. 336, 386 01 Strakonice, IČ: 26095181  
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy  
v zastoupení: STA, projektový ateliér, v.o.s., Havlíčkova ul. 247, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1155/2015 (31/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, mezi městem Strakonice a Nemocnicí Strakonice a.s., se sídlem 
Radomyšlská ul. 336, 386 01 Strakonice, IČ: 26095181,  jejímž předmětem je umístění a provedení 
stavby „Přístřešek – vstupní objekt“ do areálu Nemocnice Strakonice čp. 336, Radomyšlská ul., 
Strakonice, na pozemku p.č. 588/1 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
22) Projekt: Rekonstrukce komunikace Arch. Dubského a Šmidingerova ve Strakonicích 
Usnesení č. 1156/2015 (31/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015-00098 na projekt „Rekonstrukce komunikace 
Arch. Dubského a Šmidingerova ve Strakonicích“ uzavřené dne 30.4.2015 mezi městem Strakonice a 
společností 7s architektonická kancelář s.r.o., Družstevní ochoz 1288/20, 140 00 Praha 4 Nusle, IČ: 
281 88 845, přičemž předmětem tohoto dodatku bude:  
- změna (navýšení) ceny díla z důvodu víceprací – výměna kanalizace v ul. Arch. Dubského: 
    o 78.000,- Kč, tj. o 94.380,- Kč včetně DPH 21% 
- změna termínu dokončení:  
   z důvodu nutnosti koordinace projektu komunikace a kanalizace dojde k posunu termínů plnění 

uvedených v SOD o 30 dní 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.  
 
23) Prodej movitého majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 1157/2015 (31/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením kupních smluv na odprodej níže uvedených buněk mezi městem Strakonice a 
následujícími  žadateli za uvedené  kupní ceny: 

• mobilní buňka, inv.č.  23/00-496 – kupující paní Nikola Košťálová, Strakonice, buňka bude 
odprodána za cenu 3.000,- Kč  

• instalační buňka – inv. č. 22/50-5 – kupující pan František Kovář, Strakonice, buňka bude 
odprodána za cenu 3.000,- Kč.  

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných kupních smluv. 
 
24) Výrobní areál Fezkotex a.s. - vysokozdvižný vozík Desta  
Usnesení č. 1158/2015 (31/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s odkoupením vysokozdvižného vozíku Desta od společnosti FEZKOTEX a.s., IČ 25191918, se 
sídlem Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice, za kupní cenu ve výši 10.000,-Kč. 
II. Pověřuje  
podpisem  předmětné kupní smlouvy. 
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25) Záměr na pronájem ploch pro umístění prodejních nápojových automatů v budovách MÚ 
Strakonice 
Usnesení č. 1159/2015 (31/1)  
Rada města po projednání 
Souhlasí   
s vyhlášením záměru na pronájem ploch pro umístění prodejních nápojových automatů v budovách 
MÚ Strakonice: 
   - budova Velké náměstí 3, Strakonice,  p.č.st. 116/1 – chodba u Městského informačního centra MÚ 
(automat na teplé nápoje – 1 ks)  
   - budova bývalé Komerční banky, Na Stráži 1319, Strakonice, p.č.st. 113/3 – chodba   
živnostenského úřadu (automat na teplé nápoje – 1 ks)  
- budova pro odbor dopravy MÚ v areálu čp. 772 v ul. Krále Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích, p.č.st. 
800/2 (automat na teplé nápoje – 1 ks), to vše v k.ú. Strakonice. 
 
1) Žádost  o pronájem prodejního stánku číslo 9 na tržnici u kostela Svaté Markéty 
Usnesení č. 1160/2015 (31/1a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájmem gastro stánku číslo 9, včetně pozemku p.č. st. 308 pod a před stánkem (markýza), 
nacházejí se na tržnici u kostela Svaté Markéty, vše v k.ú. Strakonice, panu Josefu Svobodovi,  Blatná, 
za účelem provozován  občerstvení, převážně s prodejem cukrářského a pekařského sortimentu + 
doplňkový sortiment, za cenu 4.500,- Kč měsíčně + náklady na služby a energii dle poměrových 
měřidel.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 12-ti měsíců a v případě, že nájemce bude plnit řádně 
povinnosti nájemce stanovené předmětnou nájemní smlouvu, dojede k automatickému prodlužování 
předmětné smlouvy.  
Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu lze ze strany pronajímatele ukončit  také 
s dvouměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodů.  
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku je zahrnuto užívání společného sociálního zařízení a 
úklidové komory, dále  náklady za spotřebu elektrické energie a vody, kdy budoucí uživatel 
prodejního stánku má právo  toto sociální zařízení  užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  
Dále je u gastro stánku ve výši nájmu zahrnuto užívání společného sociálního zařízení určeného pro 
veřejnost a skladu, dále náklady za spotřebu elektrické energie a vody, kdy budoucí uživatel 
prodejního gastro stánku má právo toto sociální zařízení užívat, ale i o něj pečovat.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
III. Nesouhlasí 
s pronájmem prodejního gastro stánku číslo 9 na tržnici u kostela Svaté Markéty panu Tomáši 
Nečasovi, vzhledem k tomu, že užívání prodejního stánku je v rozporu s Tržním řádem města 
Strakonice.  
IV. Souhlasí 
s vyřazení žadatele z evidence o pronájem gastro stánku.  
 
2) Pronájem celého areálu tržnice včetně prodejních stánků u kostela Svaté Markéty 
Usnesení č. 1161/2015 (31/1a)  
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení RM číslo 1004/2015 ze dne 22. července 2015, týkající se pronájmu celé tržnice u kostela 
Svaté Markéty za účelem jejího provozování a dále týkající se změny termínu platnosti nájemních 
smluv, případně jejich ukončení.  
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3) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Malá okružní křižovatka v ulici Ellerova a 
zřízení bezpečnostních prvků v ulici Na Ohradě, Strakonice “ 
Usnesení č. 1162/2015 (31/1a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Malá okružní křižovatka v ulici Ellerova a zřízení 
bezpečnostních prvků  v ulici Na Ohradě, Strakonice “se zhotovitelem stavby firmou PRIMA, a. s., 
Raisova 1004, 386 47 Strakonice, přičemž předmětem dodatku jsou vícepráce ve výši 195.970,95 ,- 
Kč bez DPH a dále změna termínu dokončení díla, a to do 21.9.2015. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č.1 k předmětné smlouvě. 
 
4) Žádost o bezplatnou výpůjčku nebytových prostorů bývalé přádelny Fezko 
Usnesení č. 1163/2015 (31/1a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o bezplatné výpůjčce nebytových  prostorů o celkové výměře 1280 m2 v  III. NP 
objektu Na Dubovci 140 Strakonice, mezi městem Strakonice a panem Ing.arch Zdeněkem 
Hromádkou. Vypůjčitel bude prostory využívat jako součást kulturní akce Strakonice nejen sobě  
konané 10. -13.9. 2015. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
5) Žádost Muzea středního Pootaví Strakonice 
Usnesení č. 1164/2015 (31/1a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s podnájmem části budovy č.p. 146 v ul. Komenského ve Strakonicích (bývalá OVS), jejímž 
nájemcem je na základě nájemní smlouvy č. 2015-341 uzavřené s městem Strakonice dne 3.9.2015 
Muzeum středního Pootaví Strakonice,  následující třetí osobě: 

- Ing. Jiří Záhorský – NEKTARKA, se sídlem Dřešín 61, Čestice, podnájem                                 
1 místnosti + soc. zařízení v přízemí objektu společného s nájemcem (celková výměra  
prostorů cca 79 m2), za účelem umístění zkušebny, pro uskladnění hudebních nástrojů a 
notového archivu pro kapelu Nektarka.   

 
6) ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 545/56, Praha, Nusle 
– výpůjčka pozemků z důvodu výstavby „I/22 Strakonice“  
Usnesení č. 1165/2015 (31/1a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi smluvními stranami, ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 
65993390, se sídlem Na Pankráci 545/56, Praha, Nusle a městem Strakonice, jejímž předmětem bude 
výpůjčka níže uvedených pozemků v k.ú. Strakonice: 
  532/79   o výměře  75 m2     532/79 o výměře   13 m2 

  532/72 o výměře    17 m2     532/72 o výměře   52 m2 
  532/43 o výměře  233 m2     532/75 o výměře     6 m2 
  532/46 o výměře    80 m2     532/47 o výměře   18 m2 
  512/7   o výměře    61 m2     532/43 o výměře 319 m2 
1277/5   o výměře  188 m2     532/46 o výměře   12 m2 
  642/7   o výměře  155 m2     512/7   o výměře   33 m2 
  607/4   o výměře    45 m2   1277/5   o výměře 113 m2 

  606/4   o výměře  177 m2     642/7   o výměře   93 m2 
        606/4   o výměře 265 m2  
za účelem zajištění výstavby I/22 Strakonice dle projektové dokumentace, a to na dobu určitou po 
dobu stavby, nejdéle 5-ti let. 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
7) Výrobní areál Fezkotex a.s. – nájemní smlouvy  
Usnesení č. 1166/2015 (31/1a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 3.9.2014 se společností ELISA Computer s.r.o., IČ 
26380617, se sídlem ul. 5. května 112, 339 01 Klatovy, jehož předmětem bude úprava úhrady 
nájemného. Nové nájemné bude činit  7.000,- Kč za rok,  s tím že k tomu nájemce i nadále hradí 
veškerou spotřebovanou energii dle podružného měření. 
II. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 3.9.2014 se společností STARNET s.r.o., IČ 
26041561, se sídlem Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice, jehož předmětem bude úprava úhrady 
nájemného. Nové nájemné bude činit  250,- Kč za měsíc, tj. 3.000,- Kč za rok,  s tím že k tomu 
nájemce i nadále hradí veškerou spotřebovanou energii dle podružného měření.   
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětných dodatků. 
 
8) Výstavba areálu firmy DENIOS – žádost o bezúplatné užívání pozemků   
Usnesení č. 1167/2015 (31/1a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku parc.č. 1286/6 o výměře cca 250 m2, části pozemku 
parc.č. 1286/19 o výměře cca 1120 m2 a části pozemku parc.č. 1286/17 o výměře cca 45 m2, vše v kat. 
území Strakonice, za účelem zřízení staveniště a  provedení provizorního oplocení staveniště. 
 
9) Pronájem části pozemku pod novinový stánek  
a) Vladimír Havlík, Strakonice – žádost o pronájem 
b) Správa objektů s.r.o., Volyňská 192, Strakonice – žádost o zrušení novinového stánku 
c) Jednota spotřební družstvo ve Volyni, náměstí Hrdinů 69, Volyně – stanovisko k pronájmu 
novinového stánku na Volyňské před COOP  Supermarketem 
Usnesení č. 1168/2015 (31/1a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s pronájem části pozemku p.č. 595/14 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 20 m2 panu Vladimíru 
Havlíkovi, Strakonice, za účelem umístění novinového stánku, za jeho cenovou nabídku, která činí 
8.500,- Kč ročně + aktuální sazba DPH. Vzhled novinové stánku bude konzultován s architektem 
města Strakonice.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
III. Bere na vědomí 
žádost a stanovisko společnosti Správa objektů s.r.o., Volyňská 192, Strakonice a Jednoty spotřební 
družstvo ve Volyni, náměstí Hrdinů 69, Volyně.  
 
2. Životní prostředí 

• Dodatek č. 3 k Dohodě měst Písek a Strakonice o společném postupu v oblasti 
odpadového hospodářství č.  

             02-150 uzavřené dne 21.05.2002 
Usnesení č. 1169/2015 (31/2)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM   
souhlasit s zavřením Dodatku č. 3 k Dohodě měst Písek a Strakonice, o společném postupu v oblasti 
odpadového hospodářství č. 02-150 uzavřené dne 21.05.2002, jehož předmětem je zřízení překladiště 
na přechodnou dobu 
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II. Ukládá  
odboru životního prostředí MěÚ předložit daný materiál ke schválení ZM. 
 
3. Odbor školství a CR 

• Zápis z 53. jednání projektu Otavské plavby 
Usnesení č. 1170/2015 (31/3)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z  53. jednání projektu Otavské plavby ze dne 2. července 2015. 
 

• Užití znaku města 
Usnesení č. 1171/2015 (31/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice spolkem „Sunshine Cabaret“, Švandy dudáka 737, Strakonice, IČO: 
22838759 na propagačních materiálech v rámci projektu Strakonice nejen sobě ve dnech 10.–13. září 
2015. 
 

• Zápis z 9. jednání komise pro kulturu 18. srpna 2015 
Usnesení č. 1172/2015 (31/3)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 9. jednání komise pro kulturu 18. srpna 2015. 
II. Revokuje 
bod XII. usnesení č. 0657/2015 ze dne 29. 4. 2015.  
III. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 2 000 Kč „Sunshine Cabaret“, Švandy dudáka 737, Strakonice, IČO: 
22838759 na 3 akce v rámci projektu Park Open! 
IV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 1 000 Kč Liboru Urbanovi, Strakonice na přípravu a vydání CD 
strakonické kapely No Disorder. 
V. Souhlasí 
s uzavřením smluv o poskytnutí dotace. 
VI. Pověřuje  
starostu podpisem smluv o poskytnutí dotace. 
 

• Poskytnutí dotace – Armádní sportovní klub Strakonice 
Usnesení č. 1173/2015 (31/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s poskytnutím dotace ve výši 10 000 Kč Armádnímu sportovnímu klubu Strakonice,  
IČO: 63263785 na ceny a materiální zabezpečení trasy na charitativní akci ,,Běh naděje 2015“ dne 17. 
9. 2015. Dotace bude poskytnuta z org. 204, významné akce. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.  
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• Licenční smlouva OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním – pietní 
akce k 600. výročí od upálení mistra J. Husa 

Usnesení č. 1174/2015 (31/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností  
OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6.  Jedná 
se o licenci k užití hudebních děl v rámci kulturního programu akce 600. výročí od upálení mistra J. 
Husa -Rennerovy. sady,  6. července 2015. Autorská odměna činí  305 Kč vč. DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 

• Platový výměr ředitele Základní školy Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 
Usnesení č. 1175/2015 (31/3)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předložený platový výměr ředitele Základní školy Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, který je 
samostatnou přílohou materiálu uloženého na odboru školství a cestovního ruchu. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedených usnesení. 
 

• Žádost o povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 a č. 1/2001 
Usnesení č. 1176/2015 (31/3)  
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. 

Pátek 18. září 2015 – koncert skupiny Cela pro Klárku  – Podskalí ostrov, Strakonice – pořádá Pavel 
Vlček, Tržní 1151, 386 01 Strakonice – IČO: 13514296 – od 22:00 do 01:00 hodin následujícího 
dne. 

 
Sobota 28. listopadu – Házenkářský ples aneb společenský večer (nejen) pro příznivce házené a sportu 
– Městský dům kultury, Mírová 831, 386 01 Strakonice – pořádá Tělovýchovná jednota ČZ Strakonice 
– oddíl házené, Máchova 108, 386 01 Strakonice – IČO: 00475921 – od 22:00 do 03:00 hodin 
následujícího dne. 
 

• Jmenování  dalších členů Komise školství 
Usnesení č. 1177/2015 (31/3)  
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
Mgr. Václava Vlčka, Mgr. Jaroslavu Kolesovou, Mgr. Jiřího Johanese a Mgr. Jaroslavu Cháberovou 
členy Komise školství. 
 
4. Kontrolní výbor 

• Zápis z jednání kontrolního výboru 6/2015  
Usnesení č. 1178/2015 (31/4)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis z kontrolního výboru ze dne 27. 8. 2015 
 
5. Kancelář starosty 

• Plnění usnesení RM za období I. a II. čtvrtletí 2015 
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Usnesení č. 1179/2015 (31/5)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení RM za období I. a II. čtvrtletí 2015. 
II. Schvaluje 
vyřazení z evidence 692 splněných usnesení. 
III. Revokuje 
usn.č. 723/2007, 4721/2010, 1300/2012, 2365/2012, 3774/2014, 324/2015, 480/2015, 481/2015, 
506/2015, 517/2015, 576/2015, 594/2015 (bod II.), 599/2015, 688/2015,  795/2015, 796/2015 (bod 
II.), 797/2015 
IV. Vy řazuje do evidence usnesení s trvalou platností  
usn.č. 3382/2013, 178/2015, 216/2015, 240/2015, 337/2015, 444/2015, 532/2015, 748/2015  
V. Ukládá  
a) tajemníkovi MěÚ vést v evidenci 111 nesplněných usnesení 
b) příslušným pracovníkům zajistit plnění nesplněných usnesení 
 
6. Odbor rozvoje 

• Poskytnutí dotace Komunitní nadaci Blanicko – otavské na realizaci Společného grantu 
Usnesení č. 1180/2015 (31/6)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím dotace ve výši 50 000 Kč Komunitní nadaci Blanicko – otavské, Tyršova 53/2, Písek, 
IČO: 65986920 na realizaci Společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko - 
otavské. Dotace bude poskytnuta z kapitoly Zdravé město. 
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace. 
 

• Souhlas s realizací  Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 
Usnesení č. 1181/2015 (31/6)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s tvorbou Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro územní obvod ORP Strakonice a se 
zapojením základních a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice do přípravy a realizace 
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. 
II. Souhlasí 
s tím, že realizátorem a zároveň žadatelem o dotaci na zpracování Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání pro územní obvod ORP Strakonice bude MAS Strakonicko, z.s., Palackého náměstí 1090, 
386 01 Strakonice, IČ: 266 60 121. 
III. Pov ěřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem dokumentů, které si v souvislosti s žádostí o financování 
realizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání vyžádá MAS Strakonicko z.s. 
 

• Projekt „Strakonice – hřiště pro mládež, 1. etapa“ – odstoupení od realizace projektu a 
odmítnutí přidělené dotace 

Usnesení č. 1182/2015 (31/6)  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
o odstoupení od realizace projektu „Strakonice – hřiště pro mládež, 1. etapa“ spolufinancovaného z 
programu Ministerstva vnitra ČR, Podpora prevence kriminality 2015. 
II. Ukládá 
odboru rozvoje informovat Ministerstvo vnitra ČR o odstoupení od realizace projektu „Strakonice – 
hřiště pro mládež 1. etapa“ a o odmítnutí přidělené dotace. 
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7. Odbor vnitřních věcí 
• Výjimka ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při „Vítání ob čánků do života“ 

Usnesení č. 1183/2015 (31/7)  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
udělit paní Petře Hezoučké v souvislosti s narozením dcery Emmy výjimku z bodu 1) Zásad pro 
poskytování finančního příspěvku při „Vítání občánků do života“, tj. podmínka trvalého pobytu matky 
a dítěte v době narození dítěte ve Strakonicích. Paní Petra Hezoučká bude pozvána na slavnostní obřad 
„Vítání občánků do života“ a bude jí poskytnuta poukázka na finanční částku 5 000 Kč. 
 
8. Finanční odbor 

• Rozpočtová opatření č. 102 – 104 
Usnesení č. 1184/2015 (31/8)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 102  ve výši  340 379,- Kč  
Dotace z ESF a SR pro příspěvkovou organizaci Základní škola Povážská Strakonice na projekt z 
„Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.1“. 
(v tis. Kč) 

text kryto schváleno  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 31.8. 

předpoklad 
čerpání 

ZŠ Povážská-Vzdělávání  0,0 340,4 340,4 0,0 340,4 
    Dotace ESF+SR 0,0 340,4 340,4 340,4 340,4 
          

rozpo čtová skladba   org paragraf položka ÚZ částka 
výdaje   1328 3113 5336 33 058 390,4 

příjmy   1328   4116 33 058 390,4 
RO  č. 103  ve výši  100 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu odboru rozvoje na zajištění světelné vánoční výzdoby , a to zejména na výzdobu 
uliční fasády budovy čp. 1 na Velkém náměstí a výzdoby vánočného stromu. Rozpočtové opatření 
bude kryto použitím prostředků minulých let. 
(v tis. Kč) 

text kryto schváleno  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 31.8. 

předpoklad 
čerpání 

Rozvoj – vánoční výzdoba   0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 
    Minulá léta  100,0    

          

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka částka 
výdaje   296  372x 6122 100,0 

financování – minulá léta     8115 100,0 
RO  č. 104  ve výši  69 870,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci kanceláře tajemníka z neinvestičních položek (materiál ve výši 
58 000,- Kč  a sportovní hry ve výši 11 870,- Kč) na pořízení kopírovacího stroje pro odbor životního 
prostředí. . 
(v tis. Kč) 

text kryto schváleno  změna 
rozp. 

po 
změně 

skut ečnost 
k 31.8. 

předpoklad 
čerpání 

KT – investice – kopírovací stroj   315,0 69,9 384,9 310,8 384,9 
    KT–materiál,sport.hry 707,3 -69,9 637,4 507,0 637,4 
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rozpo čtová skladba   org paragraf  položka částka 
výdaje   100  6171 6122 69,9 

výdaje   100 6171 51xx -69,9 
II. Ukládá 
finančnímu odboru rozpočtová opatření č. 102 – 104 provést. 
 
2) Rozbor hospodaření města Strakonice za 1. pololetí roku 2015 
Usnesení č. 1185/2015 (31/8)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
Rozbor hospodaření města Strakonice a jím zřízených organizací za 1. pololetí roku 2015. 
 
9. Městský ústav sociálních služeb 

• Darovací smlouva o věcném daru 
Usnesení č. 1186/2015 (31/9)  
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 firmy: 
František Syrový – MILFA, Palackého ul. 106, 387 01 Volyně, IČO 46687271, DIČ 6104050689  

– 15 ks skleněných pohárů v celkové hodnotě 3 000,- Kč.  
Věcný dar je určen na XV. ročník sportovních her seniorů, který se uskuteční v prostorách DS a DZR 
Rybniční Strakonice ve čtvrtek 17. 9. 2015 od 8.30 do 13.30 hodin.  
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvu a zavést dar do účetnictví organizace.  
 
10. Kancelář starosty 

• Udělení Ceny starosty města Strakonice 
Usnesení č. 1187/2015 (31/10)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s udělením Ceny starosty města Strakonice MUDr. Josefu Vávrovi za dlouholetou práci pro město 
Strakonice. 
 
11. Technické služby  

• Bytové záležitosti 
1) Výpověď z nájmu bytu – nájem doba určitá  
Usnesení č. 1188/2015 (31/11)  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
podat výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby Frühaufové Simoně, Strakonice, č.b. 30 o 
velikosti 2+1 dle § 2291 OZ 89/2012 Sb. 
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě potřeby po skončení nájmu k předmětnému bytu (po 
uplynutí 1 měsíce), podat žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 

 
2) Výpověď z nájmu bytu – nájem doba neurčitá  
Usnesení č. 1189/2015 (31/11)  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
podat výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby Pitulové Šárce, Strakonice, č.b. 7 o velikosti 1+1 dle 
§ 2291 OZ 89/2012 Sb. 
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II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě potřeby po skončení nájmu k předmětnému bytu (po 
uplynutí 1 měsíce), podat žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích 

 
12. Oddělení personalistiky a mezd 

• Jazykové vzdělávání zaměstnanců města Strakonice 2015/2016 
Usnesení č. 1190/2015 (31/12)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zajištění jazykových kurzů pro zaměstnance města  (6 skupiny x 30 
výukových hodin a 60 minut) se společností EUROŠKOLA SOŠ, s.r.o., zastoupené jednatelem Mgr. 
Milanem Viererem, IČ: 0025165542, za cenu  49.500 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem této smlouvy. 
 
13. Různé 
Rada města byla seznámena s dopisem předsedy Osadního výboru městské části Nový Dražejov a Virt 
JUDr. Zdeňka Laciny, týkající se obnovy a údržby vodních ploch v této části města. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Břetislav Hrdlička         p. Milan Jungvirt    
            starosta             místostarosta    


