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

 
 

 Z á p i s 
z  33. jednání Rady města Strakonice 

konaného 7. října 2015 v malé zasedací místnosti 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     6 členů RM 

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

Omluveni:   Ing. Moučka 
Program:  
1. Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 1202/2015 – č. 1285/2015 
2. Kancelář starosty 

• Strakonická televize s.r.o. – úhrada správního poplatku 
           Usnesení č. 1286/2015 

• Mimořádná odměna 
                    Usnesení č. 1287/2015 
3. Odbor rozvoje 

• Zápis z 7. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 3. 9. 2015 
           Usnesení č. 1288/2015 

• Jmenování členů hodnotící komise Společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace 
Blanicko – otavské 

           Usnesení č. 1289/2015 
• Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na projekt „Hydrogeologický průzkumný vrt 

Hajská – Ha-V5“ 
           Usnesení č. 1290/2015 

• Pojištění lesních porostů – podání žádosti o poskytnutí podpory 
           Usnesení č. 1291/2015 

• Podání žádosti o nadační příspěvek NADACE ČEZ na projekt „Workout ve Strakonicích - 
získej energii na hřišti“ 

           Usnesení č. 1292/2015 
4. STARZ 

• Odpis nedobytných pohledávek 
                    Usnesení č. 1293/2015 
5. Sociální odbor 

• Zápis z komise pro sociální věci a zdravotnictví 
     Usnesení č. 1294/2015 

• Žádosti o dotace 
           Usnesení č. 1295/2015 

• Žádost o výměnu bytu v domě s pečovatelskou službou 
                    Usnesení č. 1296/2015   
• Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou  

                                   Usnesení č. 1297/2015 
6. Finanční odbor 

• Rozpočtová opatření č. 105 – 113 a 115 - 116 
                   Usnesení č. 1298/2015 
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• Žádost o prodej na tržních místech A a F na tržnici U Sv. Markéty a jejich pronájem p. 
Bláhovovcovi V., Vlkonice  

                   Usnesení č. 1299/2015 
7. Finanční výbor 

• Zápis z jednání finančního výboru 5/2015 
           Usnesení č. 1300/2015 

8. Odbor školství a cestovního ruchu 
• Zápis ze 7. jednání Komise školství 

           Usnesení č. 1301/2015 
• Odvolání člena komise pro sport a jmenování nového člena komise pro sport 

           Usnesení č. 1302/2015 
• Zápis z 9. jednání komise pro sport ze dne 3. 9. 2015 

           Usnesení č. 1303/2015 
• Zápis z 10. jednání komise pro kulturu ze dne 30. 9. 2015 

           Usnesení č. 1304/2015 
• Smlouva o provedení ohňostroje 

           Usnesení č. 1305/2015 
9. MěÚSS 

• Zařazení nového zaměstnance na funkci ekonoma 
           Usnesení č. 1306/2015 

10. Strakonická televize, s.r.o. 
• Schválení vstupu do celoplošného pozemního digitálního vysílání pod hlavičkou 

Regionální televize CZ, s.r.o. a zároveň schválení navýšení poplatku o 11.000,- 
Kč/měsíc bez DPH za tuto službu. 

           Usnesení č. 1307/2015 
11. Technické služby 

• Bytové záležitosti 
            Usnesení č. 1308/2015 – č. 1310/2015 

12. Výbor Bavorů – Baborů – republikové setkání (užití znaku města, poskytnutí finančního 
příspěvku) 
                    Usnesení č. 1311/2015 

33. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta Milan Jungvirt v 15:20 hodin v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. Majetkové záležitosti 
 
1) Slečna Barbora Dufková, Strakonice a pan Jakub Viták, Blatná  
- žádost o výpůjčku části  pozemku p.č. 746/12 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 1202/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
uzavřením Smlouvy o výpůjčce, mezi městem Strakonice a paní Barborou Dufkovou, 386 01 
Strakonice a panem Jakubem Vitákem, bytem, 388 01 Blatná, na část pozemku p.č. 746/12 o výměře 
cca 1288 m2, v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, za účelem údržby a péče o interakční prvek číslo 220 
– Okrouhlík, jehož cílem je zachování a prohloubení přirozeného charakteru dřevinných 
společenstvem. Tato činnost bude konzultována s odborem Životního prostředí MěÚ Strakonice –Ing. 
Feitem.  
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
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III. Souhlasí 
uzavřením Smlouvy o výpůjčce, mezi městem Strakonice a manželi Josefem a Marií Přibylovými, 386 
01 Strakonice, na část pozemku p.č. 746/12 o výměře cca 412 m2, v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, 
za účelem údržby a péče o interakční prvek číslo 220 – Okrouhlík, jehož cílem je zachování a 
prohloubení přirozeného charakteru dřevinných společenstvem. Tato činnost bude konzultována 
s odborem Životního prostředí MěÚ Strakonice –Ing. Feitem.  
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou.  
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
2) 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. 1203/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a Technickými službami s.r.o., se sídlem 
Raisova ul. 274, 386 01 Strakonice, IČ 25156888, na užívání části pozemku p.č. 171/2 o výměře cca 1 
m2 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, za účelem umístění vývěsky úmrtních oznámení.  
 
3) 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. 1204/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce, mezi městem Strakonice a Mateřským centrem Beruška, se sídlem 
Lidická ul. 194, 386 01 Strakonice, IČ 27006107, na užívání 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.  
 
4) Loutková scéna Radost Strakonice z.s., Kosmonautů čp. 1266, 386 01 Strakonice, IČ 60829206 
- žádost o vydání souhlasu s umístěním sídla spolku 
Usnesení č. 1205/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním sídla spolku Loutková scéna Radost Strakonice, IČ 660829206, v budově čp. 1266 na 
pozemku p.č. st. 3454 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem Souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku Loutkové scény 
Radost Strakonice, z.s.. 
 
5) Šmidingerova knihovna, Mgr. Andrea Karlovcová, se sídlem Zámek 1, 386 11 Strakonice, IČ: 
70884552 
- žádost o výpůjčku nebytového prostoru v tzv. reprezentačních prostorách Strakonického 
hradu 
Usnesení č. 1206/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-447, mezi městem Strakonice a 
Šmidingerovou knihovnou, zastoupenou Mgr. Andreou Karlovcovou, se sídlem Zámek 1, 386 11 
Strakonice, IČ: 70884552, kde předmětem výpůjčky bude mimo jiné tento nemovitý majetek města 
Strakonice: 
areál Strakonického hradu čp. 1 
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- nebytovýho prostor – 1 místnost, o výměře 15,7 m2, umístěna v tzv. reprezentačních prostorách 
Strakonického hradu čp. 1 na pozemku p.č. st. 1/1, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice 
(vyznačeným v přiloženém půdorysu), za účelem umístění pracoviště účetní.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-447. 
 
6) Společenství vlastníků pro dům čp. 258, 259 a 260, pan Jiří Raus, 386 01 Strakonice, IČ: 
26113597 – odmítnutí Smlouvy o výpůjčce č. 2015-299 na části pozemku p.č. 190/1 v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 1207/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení Rady města Strakonice č. 0913/2015 ze dne 01.07.2015. 
 
7) Výstavba areálu firmy DENIOS – žádost o bezúplatné užívání pozemků   
Usnesení č. 1208/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem 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. 
 
8) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PI-
1030027485/002/ESS v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice , parc. 
č. 1098 - kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Elektrostav Strakonice, s.r.o., Písecká 283,  386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1209/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PI-1030027485/002/ESS, 
kterou se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene pro uložení 
energetického zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 1326/4 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic v souvislosti se  stavbou: „Strakonice, parc.č. 1098 - kNN“ , dle sazebníku.  
Souhlas je podmíněn tím, že při uložení kabelu v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou 
vyhlášku o zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná plocha bude po 
skončení prací oseta travinou. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
 
9) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PI-
1030027486/001/ESS v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice , 
Tržní - garáž - kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Elektrostav Strakonice, s.r.o., Písecká 283,  386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1210/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PI-1030027486/001/ESS, 
kterou se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene pro uložení 
energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 118/3 a p.č. KN 1314/1, vše 
v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou: „Strakonice – Tržní - garáž“, dle sazebníku.  
Za podmínky, žš oprava zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby bude provedena tak, že bude 
předlážděna dlažba, která byla odstraněna pro samotný výkop a z obou stran bude oprava zvětšena 
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min. o 50% šíře výkopu. Předláždění bude provedeno v barevném vzoru, shodném se stávající 
dlažbou. Poškozené dlaždice budou vyměněny za nové.   
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
 
10) Žádost o uzavření smlouvy č.: PI-014330034119/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Dražejov – úprava NN u č.p.4“  
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. 1211/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č.“ PI-014330034119/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro 
uložení energetického zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 1305/1 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic v souvislosti se stavbou: „Dražejov – úprava NN u čp. 4“, za částku 10.000,- Kč 
+ DPH. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
 
11) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s realizací 
stavby: „71010-007911 VPI ST Katovická, překl. M.K. OK“  
Žadatel: Česká komunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3,  
V zastoupení: ŠINDY a.s., 5. května 16,  252 41 Dolní Břežany   
Usnesení č. 1212/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení podzemního vedení veřejné 
komunikační sítě do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 270/14, p.č. KN 270/15, p.č. KN 
367/3, p.č. KN 367/5, p.č. KN 1371/161 a p.č. KN 1371/165, vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti 
s realizací stavby: „71010-007911 VPI ST Katovická, překl. M.K. OK“, za částku  60.000,- Kč + 
DPH. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
 
12) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví města 
Strakonice p.č. KN 384/8 a p.č. KN 384/1 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou: „ 
Přeložka parovodního řádu u OC Strakonice“. 
Žadatel: Teplárna Strakonice a.s., Komenského 59, 386 43 Strakonice 
Usnesení č. 1213/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uložením teplovodu do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 384/8 a p.č. KN 384/1, vše 
v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou: „ Přeložka parovodního řádu u OC Strakonice“. 
II. Souhlasí  
s uzavřením dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 
384/8 a p.č. KN 384/1, vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti se stavbou: „Přeložka parovodního řádu u 
OC Strakonice“, dle sazebníku. 
III. Pov ěřuje 
starostu  města podpisem předmětné dohody. 
 
13) Uvolněná bytová jednotka č. 001 o velikosti 1+1 (43,80 m2) v domě č.p. 593, ul. Petra 
Bezruče,  Strakonice I  
Usnesení č. 1214/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
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souhlasit s prodejem b.j. 001/593 o velikosti 1+1 (43,80 m2) v domě č.p. 593, ul. P. Bezruče, 
Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zák. č. 
72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) panu Kamilu Švihovcovi, Strakonice, za  
cenu  272.000,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem Kamilem Švihovcem,  Strakonice 
jejímž předmětem bude prodej b.j. 001/593 o velikosti 1+1 (43,80 m2) v domě č.p. 593, ul. Petra 
Bezruče,  Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za  
cenu 272.000,-Kč, v případě, že zájemce o koupi bytové jednotky, písemně požádá o vyhotovení této 
smlouvy.  
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s panem Kamilem Švihovcem, Strakonice, jejímž předmětem 
bude prodej b.j. 001/593 o velikosti 1+1 (43,80 m2) v domě č.p. 593, ul. Petra Bezruče, Strakonice I, 
včetně  spoluvlastnického  podílu  na společných  částech  domu  a  pozemku,  za cenu 272.000,- Kč. 
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr v případě, že 
zájemce o koupi bytové jednotky č. 001 o velikosti 1+1 (43,80 m2) v domě č.p. 593 ul. Petra 
Bezruče, Strakonice I, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
14) Paní Radana Potočná, Strakonice – žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1215/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 013 v domě č.p. 
799, ul. Husova, Strakonice I, o velikosti 1+1 a výměře 53,57 m2 s paní Radanou Potočnou,  
Strakonice I, a to ke dni 8.10.2015. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
15) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 1216/2015 (33/1)  
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 říjen do 20.10.2015 a 
uhrazením nájemného za měsíc říjen, a to do 20.10.2015. V případě, že slečna Irena Balogová, 
Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc říjen do 20.10.2015, 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 říjen do 20.10.2015. V případě, že manželé Karel a Brigita 
Irdzovi, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 20.10.2015, 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 září ve výši 1.237,- Kč a nájemného za měsíc říjen, a to do 20.10.2015. 
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V případě, že paní Jana Všiváková, Strakonice, neuhradí část nájemného za měsíc září ve výši 1.237,- 
Kč a nájemné za měsíc říjen do 20.10.2015, 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 říjen, dle podmínek dohodnutých ve smlouvě o nájmu bytu a nájemného za 
měsíc říjen, a to do 20.10.2015. V případě, že slečna Denisa Žigová, Strakonice neuhradí splátku 
dluhu za měsíc říjen a nájemné za měsíc říjen do 20.10.2015, 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 a říjen do 20.10.2015. V případě, že paní Žaneta Grundzová,  Strakonice 
neuhradí nájemné za měsíc září a říjen do 20.10.2015, 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 a říjen do 20.10.2015. V případě, že paní Alžběta Lacková, 
Bažantnice, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc září a říjen do 20.10.2015, 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,   
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen a uhrazením splátky dluhu za měsíc říjen, dle 
podmínek dohodnutých ve smlouvě o nájmu bytu, a to do 20.10.2015. V případě, že paní Vladimíra 
Božovská, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc říjen do 20.10.2015, 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 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen do 20.10.2015. V případě, 
že manželé Jolana a Zdeněk Kunovi, Bažantnice, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 
20.10.2015, 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 říjen do 20.10.2015. V případě, že Patricie Bledá, Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc říjen do 20.10.2015, 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 říjen a uhrazením splátky dluhu za měsíc říjen, dle 
podmínek dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.10.2015. V případě, že slečna Nikola Pačajová, 
Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc říjen do 20.10.2015, 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, 
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přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc září a říjen do 31.10.2015. V případě, že paní Dagmar Říhová, Strakonice, 
neuhradí nájemné za měsíc září a říjen do 31.10.2015, 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 a  říjen do 20.10.2015. V případě, že paní Věra Hrehová, Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc září a říjen do 20.10.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
XIII. 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 
podmíněn uhrazením části nájemného vě výši 890,- Kč za měsíc září a uhrazením nájemného za měsíc 
říjen do 20.10.2015. V případě, že paní Murgáčová, Strakonice, neuhradí část nájemného za měsíc září 
ve výši 890,- Kč a nájemné za měsíc říjen do 20.10.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
XIV. 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 říjen do 20.10.2015 a uhrazením splátky dluhu za měsíc září 
a říjen do 20.10.2015, dle podmínek dohodnutých ve smlouvě o nájmu bytu. V případě, že slečna 
Simona Horváthová, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc říjen a splátku dluhu za měsíc září a  říjen 
do 20.10.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
XV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A26 o velikosti 1+1 a 
výměře 43,15 m2 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice, s panem Františkem Burianem,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září a říjen do 20.10.2015. V případě, že pan František 
Burian, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc září a říjen do 20.10.2015, nebude mu nájemní 
smlouva prodloužena.  
XVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 003 o velikosti 1+1 a výměře 
37,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Irenou Minarikovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn 
uhrazením části nájemného za měsíc srpen ve výši 1.699,- Kč a nájemného za měsíc říjen do 
31.10.2015. V případě, že paní Irena Minariková, Strakonice neuhradí část nájemného za měsíce srpen 
ve výši 1.699,- Kč a nájemné za měsíc říjen do 31.10.2015, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
XVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. B34 o velikosti 1+0 a výměře 
32,95 m2 v domě č.p. 1283, ul. Rybniční, Strakonice, s panem Karlem Krejčím, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc září a říjen do 31.10.2015 a uhrazením splátky dluhu ve výši 11.000,- Kč (11x 
1.000,- Kč za listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září – po 
splatnosti, 1x 1.000,- Kč za říjen – splatnost 25.10.2015).  V případě, že Karel Krejčí, Strakonice 
neuhradí nájemné za měsíc říjen do 31.10.2015 a splátku dluhu ve výši 12.000,- Kč (11x1.000,- Kč za  
listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září – po splatnosti, 1x 
1.000,- Kč za říjen – splatnost 25.10.2015), nebude mu nájemní smlouva prodloužena.  
XVIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 001 o velikosti 3+1 a výměře 
74,10 m2 v domě č.p. 304, Na Křemelce, Strakonice, s paní Květuší Reisingerovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc říjen do 31.10.2015. V případě, že paní Květuše Reisingerová, 
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc říjen do 31.10.2015, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
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XIX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 017 o velikosti 1+1 a výměře 
36,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou Ivetou Cinovou,   Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září a říjen do 31.10.2015. V případě, že slečna Iveta Cinová, 
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc září  a říjen do 31.10.2015, nebude jí nájemní smlouva 
prodloužena.  
XX. 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 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc září  a říjen do 20.10.2015. V případě, že pan Josef Janeček, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíce září a říjen do 20.10.2015, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
XXI. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných dohod. 

 
16) Július a Marek Sivákovi, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu   
Usnesení č. 1217/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A13 o velikosti 2+1 a 
výměře 62,90 m2 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice, s panem Júliem Sivákem a panem 
Markem Sivákem, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 
měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen do 20.10.2015 a uhrazením splátky 
dluhu ve výši 1.500,- Kč za měsíc říjen do 20.10.2015, dle podmínek dohodnutých ve smlouvě o 
nájmu bytu. V případě, že pan Július Sivák a pan Marek Sivák, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc 
říjen do 20.10.2015 a splátku dluhu za měsíc říjen ve výši 1.500,- Kč do 20.10.2015, nebude jim 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Dále předmětem dodatku bude snížení splátky dluhu za pana Júlia Siváka,  Strakonice z částky 2.500,- 
Kč /měsíc na částku 1.500,- Kč/měsíc. 
II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
17) Paní Martina Rovňanková, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1218/2015 (33/1)  
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 Rovňankovou,  Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc říjen do 20.10.2015 a uhrazením splátky dluhu za měsíc říjen ve výši 
2.000,- Kč do 25.10.2015. V případě, že paní Rovňanková neuhradí nájemné za měsíc říjen do 
20.10.2015 a splátku dluhu za měsíc říjen ve výši 2.000,- Kč do 25.10.2015, nebude jí smlouva o 
nájmu bytu prodloužena. 

II. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 k Dohodě o přistoupení k dluhu ze dne 11.3.2015, přičemž předmětem 
dodatku bude snížení splátky dluhu za paní Annu Kopeckou z 8.000,- Kč na 2.000,- Kč měsíčně, 
splatných vždy do 25. dne v měsíci počínaje měsícem následujícím po uzavření této smlouvy, pod 
ztrátou výhody splátek. 

III. Pov ěřuje 

starostu podpisem předmětných dodatků. 
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18) Pan Miroslav Sivák,  Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 1219/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012 o velikosti 2+1 a 
výměře 65,37 m2 v domě č.p. 47, Velké náměstí, Strakonice, s panem Miroslavem Sivákem,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen do 20.10.2015 a uhrazením splátky dluhu za měsíc 
srpen, září a říjen, a to ve výši 3x500,- Kč. V případě, že pan Miroslav Sivák, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc říjen do 20.10.2015 a splátku dluhu za srpen, září a říjen ve celkové výši 1.500,- 
Kč, nebude mu nájemní smlouva prodloužena.  

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
19) Paní Věra Landsingerová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 1220/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 05 o velikosti 2+kk a výměře 
68,10 m2 v domě č.p. 1392 ul. Leknínová, Strakonice, pro paní Věru Landsingerovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 
části nájemného za měsíc srpen, září a říjen do 20.10.2015. V případě, že Věra Landsingerová, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc srpen, září a říjen do 20.10.2015, nebude jí nájemní smlouva 
prodloužena.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
20) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. č. 12125667 pro odběrné místo ,, Veřejné 
osvětlení ul. Za Pilou  Strakonice“. 
Usnesení č. 1221/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č. 12125667 s  E.ON Distribuce a.s., o připojení k distribuční soustavě E.ON. 
pro odběrné místo ,,Veřejné osvětlení  Za Pilou“. 
II. Souhlasí 
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením, a to ve výši 3.200 ,- Kč s DPH. 
Úhrada tohoto podílu bude splatná do 15 dnů po podpisu této smlouvy. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
21) Smlouva o připojení k distribu ční soustavě E.ON. č.12122956 pro odběrné místo  ,,Zahradní 
chatka ul. Podskalská č.st. 373 Strakonice“ .  
Usnesení č. 1222/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č. 12122956 s  E.ON Distribuce a.s., o připojení k distribuční soustavě E.ON. 
pro odběrné místo ,,Zahradní chatka ul. Podskalská č.st. 373 Strakonice“  
II. Souhlasí 
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením, a to ve výši 2.000,- Kč s DPH 
.Úhrada tohoto podílu bude splatná do 15 dnů po podpisu této smlouvy. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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22) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Noclehárna ul. Budovatelská č.p. 613 Strakonice“ 
Usnesení č. 1223/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Noclehárna ul. Budovatelská č.p. 613 Strakonice“ 
se zhotovitelem stavby VKS stavební s.r.o. Na Dubovci, Strakonice 386 01, přičemž předmětem 
dodatku jsou méněpráce ve výši 64.170,- Kč bez DPH a  vícepráce ve výši  405.873 ,- Kč bez DPH a 
dále změna termínu dokončení díla do 16.10.2015.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku k předmětné smlouvě. 
 
23) Žádost pana Vasila Grundzy, Strakonice  
Usnesení č. 1224/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s pronájmem společných prostorů v suterénu domu čp. 49 na Velkém náměstí ve Strakonicích žadateli 
panu Vasilu Grundzovi, Strakonice, a to za účelem využití prostorů k uskladnění osobních potřeb p. 
Grundzy (např. kola, zimní vybavení, zahradní nábytek, kočárky, hračky apod.), vzhledem k tomu, že 
společné prostory jsou částí domu, určenou pro společné užívání, a měly by tedy sloužit všem 
nájemcům domu,  nejen  jednomu z nájemců.  
 
24) Žádost pana Karla Krejčíka, Strakonice 
Usnesení č. 1225/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na snížení nájemného za užívání  budovy č.p. 141 umístěné na pozemku parc.č. 
st. 168/1 na  Velkém náměstí ve Strakonicích a pozemků parc.č. st. 168/1 a  parc.č. st. 168/3, to vše 
v k.ú. Strakonice,  nájemci panu Karlu Krejčíkovi, Strakonice, na dobu  1 roku (1.1.2016 – 
31.12.2016), a sice o 10 % z ročního nájemného.  
 
25) Garáž č. 4 na III. hradním nádvoří objektu Zámku č.p. 1 v k.ú. Nové Strakonice  
Usnesení č. 1226/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, aby garáž č. 4 (směrem od západní brány) na III. hradním nádvoří objektu Zámku č.p. 1 v k.ú. 
Nové Strakonice, obec Strakonice o výměře 19 m2, která byla uvolněna původním nájemcem 
Římskokatolickou farností Strakonice, byla přenechána k využívání pro kancelář tajemníka Městského 
úřadu Strakonice – správní oddělení, a to za účelem parkování služebního vozidla Multicar.  
 
26) Výpověď nájemní smlouvy – Občanská demokratická strana, Truhlářská 9, Praha, 
zastoupena manažerem Regionálního sdružení ODS  Jihočeský kraj  p. Janem Peškem  
Usnesení č. 1227/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 31.8.2001 mezi městem Strakonice a Občanskou 
demokratickou stranou, Truhlářská 9, Praha, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostorů 
v objektu Mírová 831 ve Strakonicích,  podanou zástupcem nájemce manažerem Regionálního 
sdružení ODS  Jihočeský kraj  p. Janem Peškem dne 2.9.2015. 

II. Nesouhlasí 
s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 31.8.2001 mezi městem Strakonice a 
Občanskou demokratickou stranou, Truhlářská 9, Praha,  jejímž předmětem je pronájem nebytových 
prostorů (kanceláře Oblastního sdružení ODS Strakonice) v objektu Mírová 831 ve Strakonicích, a 
sice dohodou ke dni 31.10.2015. 
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III. Trvá  

na dodržení výpovědní lhůty dle výše uvedené  nájemní smlouvy, která činí 3 měsíce, nájem tedy 
skončí  ke dni 31.12.2015.  
 
27) Žádost o povolení umístění kamery – JUDr. et Mgr. David Snášel, Tábor  
Usnesení č. 1228/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s umístěním venkovní kamery na střechu objektu č.p. 64 v ul. Komenského ve Strakonicích (Kino 
OKO),  o jejíž osazení požádal JUDr. et Mgr. David Snášel, Tábor.  
 
28) Žádost o pronájem garáže – p. Václav Tyla, Strakonice 
Usnesení č. 1229/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostorů na poz. parc.č. st. 167/3 v k.ú. Nové 
Strakonice, nacházejících  se u objektu bývalé OVS Strakonice,  konkrétně se jedná  o 2 garáže, každá 
o výměře 15 m2, dále pak nebytové prostory o výměrách 15 m2 a 31 m2 využitelné jako dílny nebo 
sklady.  
 
29) Garáže pod tribunami ve sportovním areálu Na Křemelce Strakonice - žádost pana 
Vladimíra Pavelky, bytem MUDr. K.Hradeckého 1068, Strakonice a pana Jaroslava Miša, 
bytem Lidická  1080, Strakonice  
Usnesení č. 1230/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost nájemců garáží, nacházejících se v budově na st. p.č. 3273 (protější tribuna Křemelka) v k.ú. 
Strakonice, konkrétně žadatelů pana Vladimíra Pavelky, Strakonice a pana Jaroslava Miša,  
Strakonice, podanou na město Strakonice ze dne 9.12.2014. 
II. Trvá  
na zachování výše nájemného z garáží, nacházejících se v budově na st. p.č. 3273 (protější tribuna 
Křemelka) v k.ú. Strakonice.  
III. Nesouhlasí 
s provedením oprav garáží - staveb bez čp. na pozemcích  p.č. KN st. 3272, p.č. KN st. 3273, p.č. KN 
st. 3274 a p.č. KN 1224/5 (protější tribuna Křemelka) v k.ú. Strakonice, vzhledem k  nedostatku 
finančních prostředků na tuto akci v rozpočtu města Strakonice. 
IV. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s odprodejem jednotlivých garáží,  nacházejících se v budově na. pozemcích  p.č. KN st. 
3272, p.č. KN st. 3273, p.č. KN st. 3274 a p.č. KN 1224/5 (protější tribuna Křemelka) v k.ú. 
Strakonice, vzhledem k tomu, že dle sdělení Odboru – stavební úřad č.j. MUST/044476/2015/SÚ/rem, 
nelze přesně stanovit stavební pozemek tribuny a jednotlivých garáží, nelze jednoznačně vymezit 
všechny prvky stavebních konstrukcí, tj. nelze bez stavebních úprav oddělit nosné vodorovné prvky, 
střešní krytinu apod., stavby tvoří z hlediska stavebního i funkčního jeden celek. 
 
30) Prodej movitého majetku ze ZŠ Dukelská 166, Strakonice 
Usnesení č. 1231/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice a panem Vojtěchem Jungvirtem,  Strakonice, 
jejímž předmětem bude odprodej následujícího nefunkčního movitého majetku ze ZŠ Dukelská 
Strakonice za níže uvedených podmínek: 
- hrotový soustruh Lang za kupní cenu 20.661,- Kč + DPH, nástrojová frézka za kupní cenu 20.661,- 
Kč + DPH, součástí kupní smlouvy uzavřené s městem Strakonice bude závazek kupujícího, zajistit na 
vlastní náklady naložení a odvoz odkoupených strojů.  
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
31) Žádost UPC Česká republika, a.s., Závišova 5, Praha  
Usnesení č. 1232/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s tím, aby nájemce nebytových prostorů v objektu Mírová 831 ve Strakonicích UPC Česká republika, 
a.s., Závišova 5, Praha,  umístil na své náklady na střeše objektu z boku pronajímané místnosti  
klimatizační jednotku, která by byla zhruba stejné velikosti jako jednotka již na střeše umístěná. Po 
skončení nájmu uvede nájemce předmět nájmu do původního stavu, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Tento souhlas nenahrazuje souhlas Stavebního úřadu MÚ Strakonice. Přesné 
umístění klimatizační jednotky bude konzultováno se zástupcem MěKS Strakonice. 
 
33) LIDL Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha, IČ: 26178541 
v zastoupení: RHM a.s., se sídlem Kloboukova 2303/23, 148 00 Praha 4, IČ: 28203097 
 - žádost o souhlas z titulu majitele pozemku p.č. 439/12 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 1233/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedních pozemků  p.č. 2840, p.č. 1248/1, p.č. 1248/6, p.č. 1248/9, p.č. 1248/12, 
p.č. 1248/11, p.č. 1248/3 a p.č. 1255/3, s umístěním stavby „Nový koncept prodejny Lidl Strakonice, 
ul. Ellerova“ na pozemcích  pozemků p.č. st. 4051, p.č. 1248/7, p.č. 1248/8, p.č. 1248/15, p.č. 
1248/16, p.č. 1248/17, p.č. 1248/18, p.č. 1248/19, p.č. 1248/20, p.č. 1248/21, p.č. 1248/22 a p.č. 
1248/23, vše v k.ú Strakonice, obec Strakonice.  
Souhlas je podmíněn  respektováním a dodržením podmínek stanovených odborem dopravy MěÚ 
Strakonice, vyplývajících z jednání dopravní komise, a to přístupné parkování bez omezení v době od 
18,00 hod do 8,00 hod a dále v návaznosti na zajištění plynulé dopravy v dané lokalitě komunikační 
napojení na kruhovou křižovatku pouze výjezdem. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu, odboru dopravy a architekta města Strakonice.  
 
34)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 16 580 m2 v k.ú. Přední Ptákovice - vyhlášení 
záměru 
Usnesení č. 1234/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pacht pozemku p.č. 122/1 o výměře 16 580 m2, orná půda v k.ú. Přední 
Ptákovice.  
 
35) Žádost o ukončení nájmu – IDS – CZ s.r.o., Na Dubovci 140, Strakonice 
Usnesení č. 1235/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s ukončením nájemní smlouvy se spol. IDS – CZ s.r.o., se sídlem Na Dubovci 140, Strakonice, jejímž 
předmětem je pronájem nebytových prostorů v objektu FEZKOTEX, Na Dubovci 140 ve 
Strakonicích, a sice dohodou ke dni 31.10.2015. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody. 
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostorů v objektu FEZKOTEX, Na Dubovci 140, 
Strakonice, konkrétně se jedná o kancelář o výměře 20 m2 v I. nadz. podlaží objektu. 
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36) MŠ Spojařů č.p. 1260 Strakonice – zateplení a výměna oken 
Usnesení č. 1236/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
v souvislosti s realizací stavby „MŠ Spojařů č.p. 1260 Strakonice – zateplení a výměna oken“ 
s uzavřením dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 9.10.2014 uzavřené mezi městem Strakonice a 
společností Salvete spol.s r.o. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla s ohledem na změny 
provedené oproti projektu ve výši plus 244 949,- Kč včetně DPH na celkovou cenu díla 6 235 953,- 
Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo. 
III. Pov ěřuje 
majetkový odbor bude jednat o náhradě vzniklé škody. 
 
37) MŠ Stavbařů č.p. 213 Strakonice – rekonstrukce soc. zařízení 
Usnesení č. 1237/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
v souvislosti s realizací stavby „MŠ Stavbařů č.p. 213 Strakonice“ s uzavřením dodatku č.1 ke 
smlouvě o dílo ze dne 25.6.2015 uzavřené mezi městem Strakonice a  STAVEBNÍ SPOLEČNOSTÍ H 
a T, spol. s r.o., Strakonice. Předmětem tohoto dodatku je změna  ceny díla s ohledem na změny 
provedené oproti projektu  ve výši  minus 14 534,- Kč  včetně DPH na celkovou cenu díla  602 106,- 
Kč  včetně DPH. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo. 
 
38) Opěrná stěna Máchova č.p. 605 a Zvolenská č.p. 604 Strakonice  
Usnesení č. 1238/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s postavením opěrné stěny na pozemku p.č. 558/18 v k.ú. Strakonice u čp. 605 oddělující předmětný 
pozemek od chodníku v ulici Máchova na náklady města Strakonice. 
II. Trvá  
na usnesení RM č. 0584/2015 ze dne 15.4.2015, tzn. postavit předmětnou opěrnou zeď za podmínky 
spolufinancování stavby majitelem sousedního pozemku. 
 
39) Paní Mária Ježková, Kraselov  – opětovná žádost o udělení výjimky z Pravidel o přidělování 
a pronajímání bytů ve vlastnictví města Strakonice 
Usnesení č. 1239/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s udělením výjimky z Pravidel o přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města Strakonice 
schválených ZM dne 17.6.2015, paní Márii Ježkové, Kraselov, tzn. že nesouhlasí s podáním žádosti 
o byt.  
 
40) Pan Václav Urban, Strakonice – žádost o přechod nájmu bytu 
Usnesení č. 1240/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 011 v domě č.p. 988 ul. Ellerova, Strakonice, o 
velikosti 1+1 a výměře 54,43 m2, s panem Václavem Urbanem, 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 2.748,-Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
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II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
41) Paní Jana Cikhartová, Strakonice – oznámení o zániku společného nájmu bytu 
Usnesení č. 1241/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu č. A24 o velikosti 1+1 
(44,04 m2), v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice I,  je nadále evidována paní Jana Cikhartová, 
Strakonice. 
 
42) Pan Vasil Grundza, Strakonice – žádost o povolení stavebních úprav v bytě 
Usnesení č. 1242/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se stavebními úpravami v domě č.p. 49 Velké náměstí, Strakonice, v bytě č. 002, o velikosti 1+1 a 
výměře 82,20 m2, které spočívají ve zhotovení sádrokartonové příčky, kterou bude rozdělena místnost 
na dva pokoje.  Stavební úpravy budou provedeny na náklady nájemců, manž. Vasila a Gabriely 
Grundzových, Strakonice. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. V případě opuštění 
bytu nájemci, nájemcům nevzniká právo na finanční kompenzaci. Nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak, bude byt uveden manž. Grundzovými do původního stavu. 

 
43) Posouzení vyřazení žádosti o nájem bytu -  žadatel p. Dušan Martiniak 
Usnesení č. 1243/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s ponecháním žádosti o nájem bytu – žadatel p. Dušan Martiniak – v evidenci žadatelů o nájem bytu. 
 
44) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 019, v domě č.p. 78, ul. Bezděkovská, Strakonice 
Usnesení č. 1244/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 019 v domě č.p. 78, ul. Bezděkovská, Strakonice 
II, o velikosti 1+1 a výměře 41,11 m2, s paní Naděždou Pernerovou, Strakonice, přičemž smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o další 1 rok  při 
plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno 
ve výši 1.962,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
45) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 013, v domě č.p. 799, ul. Husova, Strakonice  
Usnesení č. 1245/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 013 v domě č.p. 799, ul. Husova, Strakonice I, o 
velikosti 1+1 a výměře 53,57 m2, s paní Zuzanou Martincovou, Zátaví, 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 2.864,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
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46) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 010, v domě č.p. 205 ul. Stavbařů, Strakonice II 
Usnesení č. 1246/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost pana Zbyňka Hovorky, Strakonice, týkající se přidělení bytu č. 010 v domě č.p. 205 ul. 
Stavbařů, Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 001 v domě č.p. 204 ul. 
Stavbařů, Strakonice II, o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2, s manž. Veronou a Eduardem Pačajovými, 
Strakonice II. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 010 v domě č.p. 205 ul. Stavbařů, Strakonice, o 
velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2, s manž. Veronou a Eduardem Pačajovými, Strakonice II, 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. Měsíční nájemné pro tuto bytovou 
jednotku je stanoveno ve výši 2.891,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy a dohody. 
 
47) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 001, v domě č.p. 204 ul. Stavbařů, Strakonice II 
Usnesení č. 1247/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. A46 v domě č.p. 805 ul. 
Zvolenská o velikosti 1+1 a výměře 43,93 m2, s paní Lenkou Čonkovou, Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 001 v domě č.p. 204 ul. Stavbařů, Strakonice II, 
o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2, s paní Lenkou Čonkovou, 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. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno 
ve výši 2.891,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
48) Uvolněná b.j. 1+0, č.b. 002, v domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice  
Usnesení č. 1248/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
vědomí žádost paní Olgy Pačajové, Strakonice, týkající se přidělení bytu č. 002 v domě č.p. 1391, ul. 
Leknínová, Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 002 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice 
I, o velikosti 1+0 a výměře 57,91 m2, s paní Annou Kavalovou, 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  2.724,- Kč. 
III. Souhlasí 
v případě, že paní Anna Kavalová odmítne přidělenou bytovou jednotku č. 002 v domě č.p. 1391 ul. 
Leknínová, Strakonice I, o velikosti 1+0 a výměře 57,91 m2, s  uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na 
užívání b.j. č. 002 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice I, o velikosti 1+0 a výměře 57,91 m2, 
s paní Marií Kubovou, 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 
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smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat podmínky nařízení vlády č. 
146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je 
stanoveno ve výši 2.724,- Kč. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
49) Uvolněná b.j. 3+1, č.b. 001, v domě č.p. 194, ul. Lidická, Strakonice 
Usnesení č. 1249/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 001 v domě č.p. 194, ulice Lidická, Strakonice, o 
velikosti 3+1 a výměře 74,60 m2 s manž. Izabelou a Václavem Grundzovými, Strakonice 

 
50) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 002, v domě č.p. 47, Velké náměstí, Strakonice 
Usnesení č. 1250/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 002 v domě č.p. 47 Velké náměstí, Strakonice o 
velikosti 2+1 a výměře 76,46 m2, s paní Gabrielou Remanovou, Strakonice, přičemž smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou ½  roku s možností prodloužení vždy o dalších ½ roku formou dodatku 
k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je 
stanoveno ve výši 4.089,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Souhlasí 
v případě, že paní Gabriela Remanová, Strakonice,  odmítne přidělenou b.j. č. 002 v domě č.p. 47, 
Velké náměstí, Strakonice,  s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 002 v domě č.p. 47, 
Velké náměstí, Strakonice, s paní Michaelou Brabcovou, Strakonice, přičemž smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení vždy o dalších ½ roku formou dodatku k NS, při 
plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno 
ve výši 4.089,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
51) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 006, v domě č.p. 58, ulice U Sv. Markéty, Strakonice 
Usnesení č. 1251/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost paní Olgy Malíkové, Strakonice, týkající se přidělení b.j. č. 006 v domě č.p. 58 U Sv. Markéty, 
Strakonice. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 007 v domě č.p. 612 ul. 
Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 73,20 m2 s manželi Janou a Tomášem 
Kocmanovými, Strakonice. 
III. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 006 v domě č.p. 58 U Sv. Markéty, Strakonice o 
velikosti 2+1 a výměře 85,00 m2, s manž. Janou a Tomášem Kocmanovými,  Strakonice, přičemž 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½  roku s možností prodloužení vždy o dalších ½ roku formou 
dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou 
jednotku je stanoveno ve výši 4.546,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
IV. Souhlasí  
v případě, že manž. Kocmanovi odmítnou přidělenou b.j. č. 006 v domě č.p. 58, U Sv. Markéty, 
Strakonice,  s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 006 v domě č.p. 58 U Sv. Markéty, 
Strakonice, s paní Barborou Lebedovou, Droužetice, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
½  roku s možností prodloužení vždy o dalších ½ roku formou dodatku k NS, při plnění podmínek 
vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 4.546,- 
Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka. 
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V. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy a dohody. 
 
52) Seznam uchazečů o přidělení bytové jednotky, u kterých bylo provedeno šetření 
Usnesení č. 1252/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápisy z provedených šetření u žadatelů o nájem bytu. 
 
53) Nadchod přes Katovickou silnici – pronájem  
Usnesení č. 1253/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s pronájmem boční plochy nadchodu přes Katovickou silnici, spojující sídliště Mír s Bavorovou ulicí 
směrem od Katovic o výměře cca 20 m2, panu Martinu Zoubkovi, Strakonice,  za jeho cenovou 
nabídku. 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o pronájem jedné boční plochy nadchodu přes Katovickou silnici.  
III. Nesouhlasí 
s pronájmem bočních  ploch nadchodu přes Katovickou silnici, spojující sídliště Mír s Bavorovou ulicí 
směrem od Katovic a směrem do Katovice,  o výměře cca 2 x  20 m2, Městskému kulturnímu středisku 
Strakonice, Mírová 831, Strakonice, za jejich cenovou nabídku. 
IV. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o pronájem nadchodu přes Katovickou silnici.  
V. Nesouhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy číslo 05-383, uzavřené dne 27.5.2009 mezi městem Strakonice a 
společností Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., Podskalská 324, Strakonice. 
 
54) ORIS PRAHA s.r.o.,  Konopišťská 739/16, Praha 10 – žádost o uzavření nájemní smlouvy – 
vyhlášení záměru  
Usnesení č. 1254/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 441/1 v k.ú. Strakonice o výměře       cca 5 m2 za 
účelem umístění a provozování reklamního panelu o velkosti 5,1 x 2,4 m. 
 
55) Paní Marie Pfefferová, Strakonice, zastoupená opatrovníkem Bc. Jaroslavou Wolfovou, DiS. 
– žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1255/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
RM po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 005 v domě č.p. 
610, ul. Petra Bezruče, Strakonice I, o velikosti 1+1 a výměře 61,20 m2 s paní Marií Pfefferovou, Petra 
Bezruče 610, Strakonice I, zastoupenou opatrovníkem Bc. Jaroslavou Wolfovou, Dis., a to ke dni 
31.10.2015. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
56) Žádost o povolení přejezdu pozemku  
Žadatel: Martin Jáchym, 386 01 Strakonice 
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Usnesení č. 1256/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s přejezdem pozemku p.č. KN 1326/4 ve vlastnictví města Strakonice, a to v souvislosti se sjezdem 
z komunikace K Dražejovu na pozemku p.č. KN 1326/2 ve vlastnictví Jihočeského kraje na pozemek 
ve vlastnictví žadatele p.č. KN 1098, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
Souhlas se poskytuje v souvislosti s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. KN 1098, v k.ú. 
Dražejov u Strakonic.  
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska majitele komunikace na pozemku p.č. KN 
1326/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic, policie a vyjádřením správců inženýrských sítí.  
Sjezd bude vybudován na náklady zřizovatele a zůstane v jeho trvalé péči. Zřizovatel zajistí stálou a 
řádnou údržbu celého připojení. 
 
57) Žádost o povolení přejezdu pozemku  
Žadatel: Mgr. Václav Marek, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1257/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s přejezdem pozemku p.č. KN 106/17 ve vlastnictví města Strakonice a to v souvislosti se sjezdem 
z komunikace Podsrpenská na pozemku p.č. KN 626/3 ve vlastnictví České republiky na pozemek ve 
vlastnictví žadatele p.č. KN 106/40, vše v k.ú. Přední Ptákovice, v souvislosti s plánovanou výstavbou 
rodinného domu na pozemku p.č. KN 106/40, v k.ú. Přední Ptákovice. 
Na základě Zákona 13/97 Sb. o pozemních komunikacích nelze povolit sjezd v místě již stávajícího 
sjezdu k rodinnému domu. Komunikační napojení daného pozemku je dle Územně plánovací 
informace vydané Odborem rozvoje pod značkou MUST/2015/OR/fla-130 nutno řešit křižovatkou a 
účelovou komunikací pro celou lokalitu na základě vypracování a schválení územní studie dané 
lokality. 
 
58) Ministerstvo obrany - přímý prodej pozemků parc. č. 841 a č. 616/2 v kat. území Nové 
Strakonice  
Usnesení č. 1258/2015 (33/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s oslovením Ministerstva obrany ohledně žádostí o snížení kupní ceny za nabízené pozemky parc.č. 
841 a 616/2 v kat. území Nové Strakonice. 
 
1) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 021 o velikosti 2+1 (54,10 m2) v domě č.p. 1066, ul. 
Mlýnská,  Strakonice I  
Usnesení č. 1259/2015 (33/1a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
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souhlasit s prodejem b.j. 021/1066 o velikosti 2+1 (54,10 m2) v domě č.p. 1066, 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) panu Jiřímu Vykutilovi, bytem Osek, 
Strakonice, za  cenu  666.113,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem Jiřím Vykutilem, bytem Osek,  
jejímž předmětem bude prodej b.j. 021/1066 o velikosti 2+1 (54,10 m2) v domě č.p. 1066, ul. 
Mlýnská,  Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za  
cenu 666.113,-Kč, v případě, že zájemce o koupi bytové jednotky, písemně požádá o vyhotovení této 
smlouvy.  
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s panem Jiřím Vykutilem, bytem Osek, jejímž předmětem bude 
prodej b.j. 021/1066 o velikosti 2+1 (54,10 m2) v domě č.p. 1066, ul. Mlýnská, Strakonice I, včetně  
spoluvlastnického  podílu  na společných  částech  domu  a  pozemku,  za cenu 666.113,- Kč. 
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr v případě, že 
zájemce o koupi bytové jednotky č. 021 o velikosti 2+1 (54,10 m2) v domě č.p. 1066 ul. Mlýnská, 
Strakonice I, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
2) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 016 o velikosti 3+1 (78,20 m2)  v domě č.p. 1225, ul. 
Spojařů,  Strakonice I  
Usnesení č. 1260/2015 (33/1a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 016/1225 o velikosti 3+1 (78,20 m2) v domě č.p. 1225, ul. Spojařů, 
Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zák. č. 
72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) p. Michalu Suchánkovi, Blatná, za  cenu  
993.000,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s p. Michalem Suchánkem,  Blatná, jejímž 
předmětem bude prodej b.j. 016/1225 o velikosti 3+1 (78,20 m2) v domě č.p. 1225, ul. Spojařů, 
Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za  cenu 
993.000,-Kč,  v případě, že zájemce o koupi bytové jednotky,  písemně požádá o vyhotovení této 
smlouvy.  
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s p. Michalem Suchánkem, Blatná, jejímž předmětem bude 
prodej b.j. 016/1225 o velikosti 3+1 (78,20 m2) v domě č.p. 1225, ul. Spojařů, Strakonice I, včetně  
spoluvlastnického  podílu  na společných  částech  domu  a  pozemku,  za cenu  993.000,- Kč. 
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr v případě, že 
zájemce o koupi bytové jednotky č. 016 o velikosti 3+1 (78,20 m2) v domě č.p. 1225 ul. Spojařů, 
Strakonice I, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
3) Manželé Miloslava a Václav Švehlovi, Strakonice – žádost o odkoupení bytu 
Usnesení č. 1261/2015 (33/1a)  
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 
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zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) manželům Václavu a Miloslavě 
Švehlovým, Strakonice, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 631.430,- Kč. Náklady 
na vyhotovení znaleckého posudku hradí kupující.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s manž. Václavem a Miloslavou 
Švehlovými, Strakonice, jejímž předmětem bude prodej b.j. 022/1065 o velikosti 3+1 (69,40 m2) 
v domě č.p. 1065, ul. Mlýnská, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku, za  cenu 631.430,-Kč, v případě, že manž.  Švehlovi   písemně požádají o 
vyhotovení této smlouvy.  
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s manž. Václavem a Miloslavou Švehlovými, Strakonice, jejímž 
předmětem bude prodej b.j. 022/1065 o velikosti 3+1 (69,40 m2) v domě č.p. 1065, ul. Mlýnská, 
Strakonice I, včetně  spoluvlastnického  podílu  na společných  částech  domu  a  pozemku,  za cenu  
631.430,- Kč. 
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit se zřízením zástavního práva k b.j. ve vlastnictví města Strakonice, č. bytu 022/1065 v domě 
č.p. 1065 ul. Mlýnská o velikosti 3+1 (69,40 m2), včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr v případě, že manž. Václav a 
Miloslava Švehlovi, Strakonice, o to písemně požádají. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
4) Žádost o odkoupení pozemku v lokalitě Kání Vrch p.č. 1208/5 v kat. území Strakonice   
Usnesení č. 1262/2015 (33/1a)  
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku parc.č. 1208/5 v kat. území Strakonice, a to 
z důvodu ponechání tohoto pozemku jako rezervní plochy (zejména zřízení kompostárny). 
 
5) Žádost o odprodej pozemků parc. č. 1011/25 a 1018/22 v kat. území Dražejov u Strakonic o 
celkové výměře 11 m2    
Usnesení č. 1263/2015 (33/1a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej nově vytvořené pozemkové parcely č. 1011/25 o výměře 9 
m2 (parcela vznikla geometrickým plánem vyhotoveným Geoteka s.r.o. pod č. plánu 1028-18/2015 
oddělením z parc.č. 1011/16) a nově vytvořené pozemkové parcely č. 1018/22 o výměře 2 m2 (parcela 
vznikla geometrickým plánem vyhotoveným Geoteka s.r.o. pod č. plánu 1028-18/2015 oddělením 
z parc.č. 1018/3), vše v kat. území Dražejov u Strakonic. 
II. Souhlasí 
s umístěním stavby oplocení na výše uvedených pozemcích parc. č. 1011/25 o výměře 9 m2 (parcela 
vznikla geometrickým plánem vyhotoveným Geoteka s.r.o. pod č. plánu 1028-18/2015 oddělením 
z parc.č. 1011/16) a parc. č. 1018/22 o výměře 2 m2 (parcela vznikla geometrickým plánem 
vyhotoveným Geoteka s.r.o. pod č. plánu 1028-18/2015 oddělením z parc.č. 1018/3), vše v kat. území 
Dražejov u Strakonic, aby stavební úřad mohl povolit pokračování stavby dříve než dojde k zápisu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch žadatelů. Souhlas je podmíněn uzavření kupní 
smlouvy s žadateli. 
 
6) RI  PARTNERS s.r.o.,  IČ: 24777374, zastoupena jednatelem panem Radimem Žahourem, se 
sídlem Libušská 220/234, Libuš, Praha – směna pozemků  
Usnesení č. 1264/2015 (33/1a)  
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 
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vlastnictví města Strakonice, za části pozemků p.č. 1371/113 o výměře cca 83 m2, p.č. 1371/33  o  
výměře cca 39 m2, p.č.1371/66  o výměře cca 70 m2, p.č. 1371/71 o výměře cca 22 m2 a p.č. 353/3 o 
výměře cca 249 m2, vše v k ú. Strakonice. 
 
7) Lesy České republiky, s.p., IČ:42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové - 
nabídka  lesního pozemku p.č. 817 o výměře 5 157 m2 v k.ú. Modlešovice  
Usnesení č. 1265/2015 (33/1a)  
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s  výkupem  lesního pozemku p.č. 817 o výměře 5 157 m2 v k.ú. Modlešovice za cenu 
41.000,-Kč od společnosti Lesy České republiky, s.p., IČ:42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 
Hradec Králové a tudíž nesouhlasit s účastí města Strakonice  ve výběrovém řízení na prodej 
předmětného pozemku. 
 
8) Nemocnice Strakonice a.s., IČ: 26095181, zastoupena předsedou představenstva MUDr. Bc. 
Tomášem Fialou, MBA,  se sídlem Radomyšlská 336, Strakonice – bezúplatný  převod  pozemku 
p.č. 588/33 o výměře 1084 m2 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 1266/2015 (33/1a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu mezi městem Strakonice a Nemocnicí 
Strakonice a.s., IČ: 26095181, zastoupenou předsedou představenstva MUDr. Bc. Tomášem Fialou, 
MBA, se sídlem Radomyšlská 336, Strakonice, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku p.č. 
588/33 o výměře 1084 m2 v k.ú. Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
9) Pan Josef Vokáč, Strakonice - žádost o výmaz předkupního práva k pozemku p.č. 117/1 o 
výměře 5 928 m2 v k.ú. Hajská  
Usnesení č. 1267/2015 (33/1a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s  výmazem  předkupního  práva   pro   město  Strakonice k  pozemku   p.č. 117/1 o výměře 
5 928 m2 v  k.ú. Hajská, zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění. 
 
10) Pan Petr Šebesta, Kamýk, Praha 4 -  žádost o výmaz předkupního práva k pozemku p.č. 
116/2 o výměře 1 030 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic  
Usnesení č. 1268/2015 (33/1a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
s  výmazem   předkupního  práva  pro  město  Strakonice  k  pozemku  p.č.  116/2  o  výměře 1 030 m2 
v  k.ú. Dražejov u Strakonic, zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění. 
 
11) Manželé Jiří a Michaela Klasovi, Strakonice – směna částí pozemků p.č. 600/2 a p.č. 600/1, 
vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s plánovanou stavbou „Most ev. č. 173 - 001 Strakonice“ - 
vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1269/2015 (33/1a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 600/2 o výměře o výměře cca 90 m2 , 
který je ve vlastnictví města Strakonice, za část pozemku p.č. 600/1 o výměře cca 40 m2, vše v k.ú. 
Strakonice. 
 



 23 

12) JUDr. Jana Kopencová – pozůstalost po paní Věře Gečejové, Strakonice 
Usnesení č. 1270/2015 (33/1a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s tím, že práva a povinnosti z dále uvedené smlouvy o budoucí darovací smlouvě jsou 
předmětem dědění. Jedná se o smlouvu, kterou se město Strakonice zavázalo převést darem po 
vyzvání v ujednané lhůtě do 1 měsíce po uplynutí doby trvání nájmu na dědice zůstavitelky byt č. 20 o 
velikosti 1+1 v domě č.p. 74 ul. Bezděkovská ve Strakonice II.  
 
13) Pan Jakub Viták, Blatná – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 1271/2015 (33/1a)  
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 746/7 o výměře cca 480 m2  v k.ú. Strakonice za nabídkovou 
cenu pana Vitáka, tj. 320,- Kč/m2. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 746/7 v k.ú. Strakonice o výměře cca 480 m2, panu Jakubu 
Vitákovi, Blatná, za cenu  400,- Kč/m2. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu. 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
14) Manželé Libor a Marcela Štětkovi, 386 01 Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru 
Usnesení č. 1272/2015 (33/1a)  
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1275/1 a částí pozemku p.č. 1332/2 a p.č. 1275/2 o celkové výměře 
cca 500 m2, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic.  
II. Doporu čuje ZM 
vyřadit žadatele z evidence o prodej pozemků pč. 1275/1, p.č. 1332/2 a 1275/2 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic. 
 
15) Pan Jiří Chalupa, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 1273/2015 (33/1a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 1394 o výměře cca 65 m2 panu Jiřímu Chalupovi, Strakonice, 
za cenu 400,- Kč/m2 , přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu. Kupující bere na 
vědomí, že  severní část pozemku, kde je navržené  veřejné prostranství v  šíři cca 2 m, je možné  
odkoupit pouze s tím, že tato část pozemku nebude moci být oplocena. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
16) Pan Michal Hokr, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1274/2015 (33/1a)  
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit prodejem pozemku p.č. 1269/113 o výměře 399 m2  v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
II. Doporu čuje ZM 
vyřadit žadatele z evidence o prodej pozemku p.č. 1269/113  v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
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17) Žádost o prodloužení termínu dostavby rodinného domu – lokalita Jezárky 
Usnesení č. 1275/2015 (33/1a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením dodatku ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem 
Strakonice a manželi Martinem Halamou a Štěpánkou Halamovou, Strakonice, jehož předmětem bude 
posunutí termínu dokončení stavby rodinného domu na parc.č. 1371/77 v k.ú. Strakonice (lokalita 
Jezárky) do 30. května 2016. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města  podpisem předmětného dodatku. 
 
18) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvy v souladu 
se Zásadami realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu 
Žadatel:  Lenc Pavel, 386 01 Strakonice 
  Jeřábek Vladimír, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1276/2015 (33/1a)  
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně Kupní smlouvy v souladu 
se Zásadami realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí darovací a následně po kolaudaci stavby 
s uzavřením Darovací smlouvy v souvislosti s převodem vodohospodářského majetku do vlastnictví 
města Strakonice. Předmětem daru je vodovodní řad – potrubí rPE 40 x 3,6  ukončen odvzdušňovacím 
hydrantem v celkové délce 55 m a dále kanalizační řad – potrubí DN 250 a DN 300, jednotná 
kanalizace v celkové délce  54 m. Podmínkou uzavření darovací smlouvy je zřízení věcného břemene 
vedení, údržby a správy výše uvedených inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví pana Pavla 
Lence a pana Vladimíra Jeřábka, tedy pozemek p.č. dle KN 1070/12 a dále p.č. dle KN 1059 vše v k.ú. 
Dražejov u Strakonic. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodní a kanalizační řad 
v souvislosti s majetkoprávním převodem vodohospodářského majetku do vlastnictví města Strakonice 
na pozemku p.č. dle 1070/12 a dále p.č. dle KN 1059 vše v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
IV. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv 
 
19) Žádost o uzavření smlouvy darovací v souvislosti s převodem vodovodního a kanalizačního 
řadu. 
Žadatel: Ing. Martin Mikeš,  386 01 Strakonice 
  Ing. Karolína Mikešová, 386 01 Strakonice 
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Usnesení č. 1277/2015 (33/1a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením Darovací smlouvy v souvislosti s převodem vodohospodářského majetku do 
vlastnictví města Strakonice. Předmětem daru je vodovodní řad – potrubí Pe 32 x 3,0 v délce cca. 7m a 
dále kanalizační řad – potrubí PVC DN 150 v délce cca. 5 m. Podmínkou uzavření darovací smlouvy 
je zřízení věcného břemene vedení, údržby a správy výše uvedených inženýrských sítí na pozemku ve 
vlastnictví pana Ing. Martina Mikeše a paní Ing. Karolíny Mikešové,- tedy pozemek p.č. dle KN 625/1 
k.ú. Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodní a kanalizační řad 
v souvislosti s majetkoprávním převodem vodohospodářského majetku do vlastnictví města Strakonice 
na pozemku p.č. dle KN 625/1 k.ú. Strakonice 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv 
 
1) Prodej klestu společnosti STANEST s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, 
v období červenec až říjen 2015 
Usnesení č. 1278/2015 (33/1b)  
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení rady města č. 1192/2015 ze dne 23.09.2015. 
II. Souhlasí 
s navýšením objemu prodaného klestu společnosti STANEST s.r.o., se sídlem Křenova 438/7, Praha 6 
– Veleslavín 162 00, IČ: 28087721, o cca 800 m3. Za ceny klestu volně loženého na ploše 30,- Kč/prm 
bez DPH, tj. cenu 34,50 Kč/prm s DPH. 
III. Souhlasí  
se změnou termínu odběru klestu společností STANEST s.r.o., se sídlem Křenova 438/7, Praha 6 – 
Veleslavín 162 00, IČ: 28087721,  na období červenec – listopad 2015.  
IV. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2015-383, mezi městem Strakonice a společností  
STANEST s.r.o., se sídlem Křenova 438/7, Praha 6 – Veleslavín 162 00, IČ: 28087721 týkající se 
změny čl. I Předmět plnění a cenové ujednání: Klest bude dodán v dalším množství cca 800 m3, za 
cenu 30,- Kč/prm bez DPH, tj. cenu 34,50 Kč/prm s DPH, a dále změny čl. II. Termín dodání: Kles 
bude dodán v  období červenec - listopad 2015.  
V. Pověřuje  
starostu podpisem Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2015-383.  
 
2) Žádost o souhlas s uložením inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví města Strakonice p.č. 
KN 1288/28 v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou: „Přípojka plynu pro dům čp. 384, Lidická 
ul. Strakonice“. 
Žadatel: PATERNA REALITY s.r.o, Vimperská 707, 387 01 Volyně 
Usnesení č. 1279/2015 (33/1b)  
Rada města po projednání 
I.Souhlasí  
s uložením NTL přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 1288/28 v k.ú. Strakonice 
v souvislosti se stavbou: „Přípojka plynu pro dům čp. 384, Lidická ul. Strakonice“. 
II. Souhlasí  
s uzavřením dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 
1288/28 v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou:„Přípojka plynu pro dům čp. 384, Lidická ul. 
Strakonice“,dle sazebníku. 
III. Pov ěřuje 
starostu  města podpisem předmětné dohody. 
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3) Vyhlášení záměru na pronájem garážových stání 
Usnesení č. 1280/2015 (33/1b)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem níže uvedených garážových stání v bytových domech Leknínová 
1391 a Leknínová 1392 ve Strakonicích:  
Leknínová 1391 – garážová stání č. 1, 2, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  
Leknínová 1392 – garážová stání č.  2, 4, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20,  
s tím, že min. výše nájemného je stanovena na 300,- Kč/měsíc za jedno garážové stání + DPH.  
 
4) Žádost o poskytnutí dotace – Tělocvičná jednota Sokol   
Usnesení č. 1281/2015 (33/1b)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím účelové dotace Tělocvičné jednotě Sokol, IČ 60829265, Na Stráži 340, 386 01 
Strakonice, ve výši 500.000,- Kč s tím, že finanční prostředky budou použity na rekonstrukci 
sociálního zařízení v restauraci, aby mohl být zajištěn její provoz při akcích společenského a 
sportovního charakteru. Předpokládané náklady na rekonstrukci činí 370.000,- Kč, další část 
finančních prostředků bude použita na provoz Sokolovny. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi městem Strakonice jako 
poskytovatelem a Tělocvičnou jednotou Sokol, IČ 60829265, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice, jako 
příjemcem, ve výši 500.000,- Kč za podmínek a ve znění dle přílohy.   
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy o dotaci.   
 
5) Žaloba na náhradu škody – přerušení řízení  
Usnesení č. 1282/2015 (33/1b)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přerušením řízení v právní věci žalobců a) Aleny Procházkové, a Václava Procházky, oba trvale 
bytem Strakonice – Přední Ptákovice, a žalovaného města Strakonice, IČ 00251810, se sídlem Velké 
náměstí 2, Strakonice, o náhradu škody ve výši 1.000.000,- Kč, vedené u Okresního soudu ve 
Strakonicích od čj. 7C 177/2014, a to zejména s ohledem na vypracovávání odborného stanoviska 
dalším znalcem. 
 
6) SALVETE spol. s r.o., IČ: 45023786,  se sídlem Písecká 506, Strakonice – vyhlášení záměru na 
prodej pozemku p.č. 1342/8 o výměře 774 m2 a pozemku  p.č. 1342/9  o výměře 166 m2 , vše 
v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 1283/2015 (33/1b)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1342/8 o výměře 774 m2 (oddělen geometrickým plánem 
z pozemku p.č. 1342/6) a pozemku p.č. 1342/9 o výměře 166 m2 (oddělen geometrickým plánem 
z pozemku p.č. 1342/5), vše v k.ú. Strakonice. 
 
7) Pan Zdeněk Kolinger, Strakonice – žádost o znovuprojedání provlhání sklepních prostor 
domu č.p. 176 Heydukova ul. 
Usnesení č. 1284/2015 (33/1b)  
Rada města po projednání 
I. Trvá 
na usnesení RM č. 2215/2012, tzn. souhlasí s opravou asfaltového chodníku před čp. 176 v 
Heydukově ulici ve Strakonicích na náklady města Strakonice, a to po provedení stavebních úprav na 
tomto domě a dále nesouhlasí s finančním podílem města Strakonice na stavebních úpravách RD  čp. 
176 v Heydukově ulici ve Strakonicích, při odizolování podzemní části domu. 
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8) Smlouva na dodávku a odběr tepelné energie pro budovu FEZKOTEX  č.p. 127 ul Na 
Dubovci Strakonice .  
Usnesení č. 1285/2015 (33/1b)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením kupní Smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie pro budovu FEZKOTEX  č.p. 127 ul. 
Na Dubovci ve Strakonicích s Teplárnou Strakonice a.s.  
II.Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
2. Kancelář starosty 

• Strakonická televize s.r.o. – úhrada správního poplatku 
Usnesení č. 1286/2015 (33/2)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Informaci týkající se úhrady správního poplatku ve výši 20.000,- Kč uhrazeného RRTV v souvislosti 
s podáním žádosti o změnu vysílacího schématu Strakonické televize s.r.o.  
II. Ukládá  
řediteli MěKS učinit kroky směřující k úhradě případně způsobené škody. 
 

• Mimořádná odměna 
Usnesení č. 1287/2015 (33/2)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  

a) v souladu s §134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,  mimořádnou 
odměnu  řediteli TS Strakonice s.r.o. a  řediteli STARZ  

b) v souladu s § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, poskytnutí 
peněžitého daru  p. Císařovskému (SDH)  

za  jejich  aktivitu a  mimořádné úsilí při likvidaci škod způsobených  přírodní katastrofou na území 
města Strakonice dne 7.7.2015. 
Konkrétní výše mimořádných odměn a peněžitého daru  jsou součástí písemného materiálu, který je 
uložen na oddělení personalistiky a mezd MěÚ Straknonice.  
 
3. Odbor rozvoje 

• Zápis z 7. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 3. 9. 2015 
Usnesení č. 1288/2015 (33/3)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 7. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 3. 9. 2015 
II. Ukládá 
odboru rozvoje ve spolupráci s vedením Města a dotčenými odbory zajistit příslušné podklady týkající 
se současného provozu budov a vyhodnocení možných variant budoucího rozvoje Městského úřadu 
Strakonice 
 

• Jmenování členů hodnotící komise Společného grantu města Strakonice a Komunitní 
nadace Blanicko – otavské 

Usnesení č. 1289/2015 (33/3)  
Rada města po projednání 
I. Jmenuje  
za členy hodnotící komise Společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko – 
otavské: 
Milana Jungvirta (místostarosta města) 
Ing. arch. Martu Slámovou (vedoucí odboru rozvoje) 
Mgr. Jitku Vápeníkovou (bývalá předsedkyně Mateřského centra Beruška) 
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 a za náhradníky komise: 
Ing. Jaroslava Baštu (odbor rozvoje) 
Bc. Evu Janochovou (odbor školství a cestovního ruchu) 
Ing. Miroslava Šobra (odbor životního prostředí) 
 

• Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na projekt „Hydrogeologický průzkumný 
vrt Hajská – Ha-V5“ 

Usnesení č. 1290/2015 (33/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č. 15255676 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 
republiky na projekt „Hydrogeologický průzkumný vrt Hajská – Ha-V5“, mezi městem Strakonice, 
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen příjemcem podpory) a Státním fondem životního 
prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 (dále jen poskytovatelem 
podpory). Výše dotace činí 25 802,50 Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy. 
 

• Pojištění lesních porostů – podání žádosti o poskytnutí podpory 
Usnesení č. 1291/2015 (33/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s podáním žádosti o poskytnutí podpory z Programu pojištění lesních porostů poskytované Podpůrným 
a garančním rolnickým a lesnickým fondem a.s. 
 

• Podání žádosti o nadační příspěvek NADACE ČEZ na projekt „Workout ve 
Strakonicích - získej energii na hřišti“ 

Usnesení č. 1292/2015 (33/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s podáním žádosti o nadační příspěvek NADACE ČEZ  do grantového programu Oranžové hřiště na 
projekt „Workout ve Strakonicích – získej energii na hřišti“.  
 
4. STARZ 

• Odpis nedobytných pohledávek 
Usnesení č. 1293/2015 (33/4)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s odepsáním následující pohledávky 
FA č. 1400000216  v částce  2.000,- Kč  za využití sport. zařízení – ledová plocha. 
Původně byla tato faktura vystavená dne 9.4.2014 na částku 14.175,- Kč, odběratelem 
byla uhrazena částkou 12.175,- Kč.   
V rámci vymáhacího procesu (upomínky) bylo zjištěno, že sportovní klub HC Budilov 
zanikl.  
II. Ukládá 
vést pohledávku v podrozvahové evidenci příspěvkové organizace STARZ Strakonice. 
Sledovat případné změny v rámci inventarizace položek.  
 
5. Sociální odbor 

• Zápis z komise pro sociální věci a zdravotnictví 
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Usnesení č. 1294/2015 (33/5)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 4. jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví  

 
• Žádosti o dotace 

Usnesení č. 1295/2015 (33/5)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace FOKUSU – Písek, o.s., Kollárova 485, 397 01 Písek ve výši 
40.200 Kč. (na  mzdy sociálního pracovníka v STD).  
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace Sdružení zdravotně postižených v ČR, Stavbařů 213, 
Strakonice ve výši 10.000 Kč na částečnou úhradu nájmu klubovny zdravotně postižených občanů a 
seniorů v budově Stavbařů 213.      
III. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., Karlínské náměstí 12, 
186 00 Praha 8-Karlín z důvodu nedostatku finančních prostředků. 
IV. Pověřuje  
starostu města podpisem těchto smluv 
V. Ukládá 
sociálnímu odboru provést schválené usnesení 
 

• Žádost o výměnu bytu v domě s pečovatelskou službou  
Usnesení č. 1296/2015 (33/5)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s výměnou bytu paní Evy Zachové, Strakonice, a doporučuje  komisi pro sociální věci a zdravotnictví 
projednat a následně doporučit výměnu budoucího možného bytu. 
 

• Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
Usnesení č. 1297/2015 (33/5)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 022 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Jezerní 
1281, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 35,68 m2 s paní Květou Votrubovou, Strakonice, přičemž 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o další 
rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je 
stanoveno dle usnesení RM č. 658/2011 ze dne 22.6.2011, tj. ve výši 50,-Kč/m2, kdy pro výpočet 
nájemného je stanovena započitatelná plocha o výměře 35,68 m2, přičemž od částky bude odečtena 
částka 89,20 Kč (smluvní sleva - nebyla zajištěna instalace vařiče ani sporáku) a přičtena částka 64,00 
Kč (zařizovací předměty), tudíž měsíční nájemné pro bytovou jednotku č. 022 v č.p. 1281 ul. Jezerní, 
Strakonice I, činí 1.758,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. A43 v Domě s pečovatelskou službou, ul. 
Rybniční 1283, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 38,93 m2 s paní  Naděždu Fibichovou, 101 00 
Praha 10, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického 
prodloužení vždy o další rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro 
tuto bytovou jednotku je stanoveno dle usnesení RM č. 658/2011 ze dne 22.6.2011, tj. ve výši 50,-
Kč/m2, kdy pro výpočet nájemného je stanovena započitatelná plocha o výměře 37,25 m2, přičemž k 
částce bude přičtena částka 312,53 Kč (zařizovací předměty), tudíž měsíční nájemné pro bytovou 
jednotku č. A43 v č.p. 1283 ul. Rybniční, Strakonice I, činí 2.175,- Kč. V nájemní smlouvě bude 
sjednána inflační doložka.  
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IV. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
6. Finanční odbor 

• Rozpočtová opatření 
Usnesení č. 1298/2015 (33/6)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 105  ve výši  10 700,- Kč  
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci MŚ Strakonice, Lidická 625  na likvidaci škod 
po krubobití ze dne 19. 5. 2013.  Rozpočtové opatření bude kryto úhradou pojistného plnění od ČSOB 
Pojišťovny po likvidaci škodní události. Finanční prostředky byly  na účet města připsány dne 
29.6.2015. 
 (v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 29.9. 

předpoklad 
čerpání 

MŠ Lidická - provoz   3 822,0 10,7 3 832,7 3 822,0 3 832,7 

    Pojistná plnění 14,5 10,7 25,2 140,7 140,7 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

výdaje                 1312 3111 5331 10,7   

příjmy    3699 2322 10,7   

RO  č. 106  ve výši  11 250,- Kč  
Zvýšení rozpočtu KT – hasiči na pořízení ochranných pomůcek a materiálu pro jednotku SDH 
Strakonice.  Rozpočtové opatření bude kryto z příjmů za zabezpečení požární asistence při stavebních 
pracích prováděných firmou Chládek & Tintěra, provedená služba byla společností uhrazena na účet 
města dne 18. 8. 2015. 
 (v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 29.9. 

předpoklad 
čerpání 

KT – hasiči – ochranné pomůcky   20,0 11,3 31,3 20,0 31,3 

    Hasiči-služby  11,3 11,3 11,3 11,3 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

výdaje                 105 5512 5132 11,3   

příjmy   105 5512 2111 11,3   

RO  č. 107  ve výši  3 000,- Kč  
Zvýšení rozpočtu na položce Zdravé město na pokrytí části výdajů spojených s pořádáním kampaně 
Dny zdraví. Tuto akci uvedenou částkou finančně podpoří  Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 
ČR. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 29.9. 

předpok lad 
čerpání 

Zdravé město   100,0 3,0 103,0 43,0 103,0 

    ZPMV 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

výdaje                 102 3792 5xxx 3,0   

příjmy   102 3792 2xxx 3,0   

RO  č. 108  ve výši  40 000,- Kč  
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Zvýšení rozpočtu odboru ŽP na realizaci projektu „Putování malovanou krajinou 2015“.    Rozpočtové 
opatření bude kryto darem od organizace Lesy ČR, s.p. ve výši 10 000,- Kč a  nadačním příspěvkem 
od společnosti Nadace Partnerství ve výši 30 000,- Kč. 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 29.9. 

předpoklad 
čerpání 

ŽP – Putování malovanou krajinou   30,0 40,0 70,0 36,8 70,0 

    Dar,příspěvek 0,0 40,0 40,0 11,3 11,3 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

výdaje                 403 3792 5xxx 40,0   

příjmy   403 3792 23xx 40,0   

RO  č. 109  ve výši  100 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci kanceláře tajemníka z položky služby na zajištění provozních 
výdajů úřadu (položky opravy, poštovné, materiál, apod.) 
(v tis. Kč) 

text kryto schváleno změna 
rozp. 

po 
změně 

skutečnost 
k 29.9. 

předpoklad 
čerpání 

KT – provoz úřadu    100,0    

    KT–služby 1 730,0 -100,0 1 630,0 1 208,5 1 630,0 

          

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka 
výdaje   100  6171 5xxx 100,0 

výdaje   100 6171 5169 -100,0 
RO  č. 110  Změna rozpisu rozpočtu  
Tímto rozpočtovým opatřením nedochází ke změně částky ani účelu poskytnutých prostředků, dochází pouze 
k přesunům v rámci daného odboru 

odbor účel org. paragraf položka částka 
            
Maj Komunikace – opravy a rekonstrukce 730 221x 6121 -224 000 
 Komunikace – Poděbradova – PD vodohospodářská část 730 2321 6121 224 000 
 (přesun z komunikací na odpadní vody)     
      
Maj Komunikace – opravy a rekonstrukce 730 221x xxxx -150 000 
 Malá okružní křižovatka Ellerova – dofinancování akce 730 2223 6121 150 000 
 (přesun v rámci komunikací – opravy a rekonstrukce)     
      
Maj Místní inženýrské sítě – neinvest.položka (opravy,údržba) 790 3633 5171 - 250 000 
 Inženýrské sítě – investice–rozšíření VO (ul. Lidická a další) 726 3633 61xx 250 000 
 (přesun z neinvestiční  položky na investiční)     
RO  č. 111    
Úprava přijatých účelových dotací a jejich použití v souladu  se  Zákonem  č. 250/2000 Sb,             o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 16, odst. 4, (rozpočtová opatření se uskutečňují 
povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu). K úpravě dotací dochází dle 
změny Rozhodnutí příslušného orgánu nebo skutečné výše uznatelných výdajů na projekty. 

-  26 900,- Kč – snížení dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy na 
rok 2015 (schválený rozpočet činí 27 625 000,-  Kč, skutečnost 27 598 100,- Kč, o uvedenou částku 
bude zvýšeno použití prostředků minulých let) 

-  3 613 572,- Kč – snížení dotace na realizaci projektu „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a 
modernizace“ (schválený rozpočet činí 45 725 000,-  Kč, skutečnost 42 111 428,- Kč, o uvedenou 
částku budou sníženy výdaje na akci na rok 2015, nebyla čerpána rezerva na vícepráce v plánované 
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výši) 
-  14 322,- Kč – snížení dotace na realizaci projektu „Komunikační napojení průmyslové zóny U 

Blatenského mostu (schválený rozpočet činí 5 400 000,-  Kč, skutečnost 5 385 678,- Kč, o částku bude 
zvýšeno použití prostředků minulých let) 
II. Doporu čuje ZM 
schválit 
RO č. 112  ve výši  1 556 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru, akce „Kruhová křižovatka Katovická“. Ve 
schváleném rozpočtu je akce rozpočtována na paragrafu komunikace, uvedená částka se týkala úpravy 
stávající stoky, tudíž je nutné ji přeúčtovat na paragraf odpadních vod. 
(v tis. Kč) 

text kryto schváleno změna 
rozp. 

po 
změně 

skutečnost 
k 29.9. 

předpoklad 
čerpání 

Kruh.křiž.Katovická-komunik   3 670,0 -1 556,0 2 114,0 3 669,1 2 114,0 
    Křižovatka-odpadní vody 0,0 1 556,0 1 556,0 0,0 1 556,0 

        

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka částka 
výdaje   731 2212 6121 -1 556,0 

výdaje   731 2321 6121 1 556,0 
RO č. 113 ve výši  337 000,- Kč 
Navýšení příspěvku ZŠ Strakonice, Dukelská na dofinancování projektu „Nejlepší škola ZŠ Dukelská 
– vybavení a modernizace pro zkvalitnění výuky“. V rozpočtu je na projekt schváleno 
spolufinancování ve výši 470 000,- Kč, dotace se předpokládá ve výši 2 634 400,- Kč, na základě 
výběrového řízení vzešla částka 3 441 300,- Kč. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků 
minulých let. 
(v tis. Kč) 

text kryto schváleno  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 29.9. 

předpoklad 
čerpání 

ZŠ Dukelská-Nejlepší škola..   470,0 337,0 807,0 470,0 807,0 

    Minulá léta  337,0    

        

rozpo čtová skladba   org paragraf položka částka 

výdaje   1321 3113 xxxx 337,0 

fnancování – minulá léta     8115 337,0 

RO č. 114  
Rada města po projednání doporučuje ZM poskytnutí dotace Nemocnici Strakonice, a.s. odložit na 
příští jednání ZM. 
RO  č. 115  ve výši  500 000,- Kč 
Poskytnutí dotace TJ SOKOL Strakonice, IČ 60829265, se sídlem Na Stráži 340, 386 01  Strakonice, 
ve výši 500 000,- Kč na úpravu, údržbu a provoz budovy Sokolovny a dále na rekonstrukci sociálního 
zařízení. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
 (v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 7.10. 

předpoklad 
čerpání 

TJ SOKOL - dotace   34,0 500,0 534,0 34,0 534,0 

    Minulá léta  500,0    

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

výdaje                 700 3419 xxxx 500,0   

financování – minulá léta     8115 500,0   
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RO  č. 116  ve výši  900 000,- Kč 
Finanční prostředky na pořízení „Městského informačního a orientačního systému“. V rámci akce 
budou vyrobeny a osazeny plakátovací plochy, předpokládaný počet 30 ks v maximální ceně 30 000,- 
Kč za jednu plakátovací plochu. K 30. 11. 2015 dojde k ukončení nájemních smluv mezi městem 
Strakonice a společnostmi RENGL, s.r.o., Liberec a VERBA KRUMLOV s.r.o., jejichž předmětem je 
užívání pozemků za účelem umístění 30-ti plakátovacích ploch ve vlastnictví společností a město bude 
provozovat vlastní plakátovací plochy. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých 
let. 
 (v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 7.10. 

předpoklad 
čerpání 

MIOS – plakátovací plochy (30 ks)   0,0 900,0 900,0 0,0 900,0 

    Minulá léta  900,0    

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

výdaje                 719 3639 xxxx 900,0   

financování – minulá léta     8115 900,0   

III. Ukládá 
finančnímu odboru rozpočtová opatření č. 105 – 111 provést, rozpočtová opatření č. 112 – 113 a 115- 
116 předložit ke schválení na nejbližším zasedání ZM. 
 

• Žádost o prodej na tržních místech A a F na tržnici U Sv. Markéty a jejich pronájem p. 
Bláhovovcovi V., Vlkonice  

Usnesení č. 1299/2015 (33/6a)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s obnovením tržních míst A a F na tržnici U Sv. Markéty  a jejich pronájmem na dobu tří měsíců za 
účelem prodeje zboží. 
 
7. Finanční výbor 

• Zápis z jednání finančního výboru 5/2015 
Usnesení č. 1300/2015 (33/7)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis z jednání finančního výboru 5/2015 ze dne 16.9.2015 
 
8. Odbor školství a cestovního ruchu 

• Zápis ze 7. jednání Komise školství 
Usnesení č. 1301/2015 (33/8)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 7. jednání Komise školství ze dne 17. září 2015. 
 

• Odvolání člena komise pro sport a jmenování nového člena komise pro sport 
Usnesení č. 1302/2015 (33/8)  
Rada města po projednání 
I. Odvolává 
člena komise pro sport pana Martina Česánka na vlastní žádost z důvodu pracovní vytíženosti.   
II. Jmenuje 
p. Stanislava Vydru členem komise pro sport. 
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• Zápis z 9. jednání komise pro sport ze dne 3. 9. 2015 
Usnesení č. 1303/2015 (33/8)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 9. jednání komise pro sport ze dne 3. 9. 2015.   
II. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč Sportovnímu klubu Basketbal Strakonice, Na Křemelce 512, 
386 01 Strakonice, IČO: 227 28 911 na nájemné v tělocvičně SPŠ Volyně, na ceny do soutěží a na 
rozhodčí při letním soustředění mládežnických družstev Sportovního klubu Basketbal Strakonice a 
Basketbalového klubu Strakonice ve Volyni v srpnu 2015. 
III. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 8 640 Kč HC Strakonice, z. s., Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, 
IČO: 466 87 769 na úhradu pronájmu tělocvičny Základní školy Strakonice, Dukelská 166 pro 
organizovanou sportovní činnost mládeže hokejového klubu v termínu od 1. 4. 2015 do 26. 6. 2015. 
IV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 000 Kč SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Strakonice I, 
Sokolovská 38, 386 01Strakonice, IČO: 650 16 980 na zakoupení pohárů a cen při hasičské soutěži O 
putovní pohár starosty města Strakonice na prostranství pod Hvězdou v září 2015 pořádané u 
příležitosti 141. výročí založení sboru. 
V. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 2 700 Kč Tanečnímu klubu „Čtyřlístek“, Nová 227, 386 01 Strakonice, 
IČO: 265 65 641 Kč na pronájem tělocvičny Základní školy Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 pro 
mládež za období duben-červen 2015. 
VI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 4 000 Kč TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 004 
75 921 na náklady spojené se školením trenérů badmintonu, na náklady s cestovními výdaji při školení 
trenérů a doškolovacích seminářů, na ceny při pořádání turnajů v badmintonu pro mládež a turnajů v 
badmintonu pro dospělé, na zakoupení míčů, sítí a cvičebních pomůcek pro badminton.   
VII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 004 
75 921 na turnaje v házené pořádané v Házenkářské hale ve Strakonicích, a to konkrétně 600 Kč na 
rozhodčí při Turnaji mladších žáků družstva Jihočeského kraje dne  
24. 10. 2015, 1 000 Kč na ceny a rozhodčí při Turnaji pro mladší žákyně z ČR dne 7. 11. 2015 a 1 400 
Kč na ceny a rozhodčí při Turnaji pro minižactvo (chlapci i děvčata) z ČR dne 12. 12. 2015. 
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 38 000 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 A-týmu v období od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2015.  
IX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 18 450 Kč TJ FEZKO Strakonice, Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, 
IČO: 168 20 088 na pronájem bazénu STARZu Strakonice pro tréninky a soutěžní utkání mužů a žen 
družstev vodního póla v období od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2015. 
X. Souhlasí 
s uzavřením smluv o poskytnutí dotace dle bodu II.-IX.   
XI. Pověřuje 
starostu podpisem těchto smluv.  
XII. Souhlasí 
s vydáním publikace Ohlédnutí za sportem 2014 Strakonice v elektronické podobě včetně užití znaku 
města.  
XIII. Bere na vědomí 
informaci o záměru města Strakonice poskytnout dotace pro oblast tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit v roce 2016. 
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XIV. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu ve spolupráci s Komisí pro sport města Strakonice předložit 
záměr města Strakonice poskytnout dotace pro oblast tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových 
aktivit v roce 2016 na jednání Zastupitelstva města Strakonice dne 21.10.2015. 
 

• Zápis z 10. jednání komise pro kulturu ze dne 30. 9. 2015 
Usnesení č. 1304/2015 (33/8)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 10. jednání komise pro kulturu ze dne 30. září 2015. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 10 000 Kč Ing. Jiřímu Záhorskému, Dřešín, 387 19 Čestice, IČO: 
47257954 na úpravy a pronájem nových prostor pro zkoušení, uložení not a nástrojů,  propagaci 
kapely v mediích, údržbu nástrojů a prvků aparatury, obnovu krojů a zabezpečení zkoušek pro 
Dechovou kapelu Nektarka.  
III. Bere na vědomí 
informaci o záměru města Strakonice poskytnout dotace pro oblast kultury v roce 2016. 
IV. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu ve spolupráci s Komisí pro kulturu města Strakonice předložit 
záměr města Strakonice poskytnout dotace pro oblast kultury v roce 2016 na jednání Zastupitelstva 
města Strakonice dne 21.10.2015. 
 

• Smlouva o provedení ohňostroje 
Usnesení č. 1305/2015 (33/8)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o provedení ohňostroje s panem Milanem Skálou, Volyně, IČO: 62517350 na 
realizaci novoročního ohňostroje dne 1. 1. 2016 za smluvní cenu 125 000 Kč včetně DPH.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
9. MěÚSS 

• Zařazení nového zaměstnance na funkci ekonoma 
Usnesení č. 1306/2015 (33/9)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
na pracovní pozici ekonoma Městského ústavu sociálních služeb Strakonice (dále jen MěÚSS) pracuje 
od poloviny roku 2000 paní Zdeňka Jirecová, která k 30. 6. 2016 žádá o ukončení pracovního poměru 
z důvodu předčasného odchodu do starobního důchodu. 
Paní Jirecová kromě funkce ekonoma MěÚSS zastává také funkci zástupce ředitele MěÚSS. 
Vzhledem k tomu, že MěÚSS je největším zařízením v Jihočeském kraji (7 středisek), které poskytuje 
sociální služby, žádám, ohledně vysoké náročnosti obou zastávaných funkcí, o navýšení 1 pracovního 
úvazku na dobu od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 tak, aby byla zajištěna dostatečná doba na zapracování 
nového pracovníka na této pozici. 
V této souvislosti žádám o navýšení schváleného limitu na mzdové prostředky ve výši: viz II. 
II. Schvaluje 
návrh platového zařazení nového zaměstnance na funkci ekonoma MěÚSS Strakonice. 
 
10. Strakonická televize, s.r.o. 

• Schválení vstupu do celoplošného pozemního digitálního vysílání pod hlavičkou 
Regionální televize CZ, s.r.o. a zároveň schválení navýšení poplatku o 11.000,- Kč/měsíc 
bez DPH za tuto službu. 
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Usnesení č. 1307/2015 (33/10)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
vstup do celoplošného pozemního digitálního vysílání pod hlavičkou Regionální televize CZ, s.r.o. a 
zároveň schvaluje navýšení měsíčního poplatku o 11.000,- Kč bez DPH za celoplošné pozemní 
digitální vysílání. 
 
11. Technické služby 

• Bytové záležitosti 
1) Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá (Murgošová Helena) 
Usnesení č. 1308/2015 (33/11)  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
v případě, že nájemce do 31.10.2015 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt 
– nájem doba určitá Murgošová Helena, Strakonice, č.b. 004 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. 
kategorie v přízemí domu. 
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu do konce platnosti nájemní smlouvy tj. do 31.10.2015, učinit potřebná opatření 
k podání návrhu na vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
2) Odepsání pohledávky – Brda Josef, Strakonice 
Usnesení č. 1309/2015 (33/11)  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
odepsat pohledávku ve výši 18 682,- Kč z účetní evidence TS Strakonice, s.r.o., správa bytového 
hospodářství, jako nevymožitelnou. 
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství, odepsat pohledávku z účetní evidence. 

 
3) Odepsání pohledávky – Gerlichová Helena, Strakonice 
Usnesení č. 1310/2015 (33/11)  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
odepsat pohledávku ve výši 236,65 Kč z účetní evidence TS Strakonice, s.r.o., správa bytového 
hospodářství, jako nevymožitelnou. 
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství, odepsat pohledávku z účetní evidence. 
 
12. Výbor Bavorů – Baborů – republikové setkání (užití znaku města, poskytnutí finančního 
příspěvku) 
Usnesení č. 1311/2015  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s užitím znaku města Strakonice u příležitosti republikového setkání s mezinárodní účastí nositelů 
příjmení Bavor – Babor(ová), které se uskuteční 17.10.2015 ve Strakonicích. 
II. Souhlasí  
s poskytnutím dotace  ve výši 2.000,-Kč . Jaroslavu Baborovi, Strakonice na tisk pozvánek, na 
zajištění kulturního programu a vypůjčení dobových kostýmů a rekvizit, popř. poštovné při 4. setkání 
nositelů příjmení Bavor-Babor(ová), které se uskuteční 17.10.2015 ve Strakonicích. 
III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace. 
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IV. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
 
13. Různé 
Rada města byla seznámena s dopisy p. Pavla Tomana ze dne 16.9.2015 a 30.9.2015 adresovanými 
členům RM týkajícími se ÚP Strakonice a zejména lokality Za Stínadly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Břetislav Hrdlička         p. Milan Jungvirt    
            starosta             místostarosta    


