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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  39. jednání Rady města Strakonice 
konaného 22. prosince 2015 v malé zasedací místnosti 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:     5 členů RM 

Mgr. Hrdlička – starosta 
RM: p. Štrébl, Ing. Oberfalcer, pí Vlasáková, Ing. Moučka  
p. Stroner – tajemník 

Omluveni:  p. Jungvirt – místostarosta 
 
Program:  

 
1. Vedení města 

• Personální záležitosti 
           Usnesení č. 1512/2015 

2. Majetkové záležitosti 
                       
Usnesení č. 1513/2015 – č. 1537/2015    

3. Tajemník 
• Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za období II. pol. 2015 

           Usnesení č. 1538/2015 
• Zvýšení osobního příplatku řediteli MěKS Strakonice 

           Usnesení č. 1539/2015 
• Jmenování vedoucího odboru informatiky a provozu 

           Usnesení č. 1540/2015 
• Změna organizační struktury MěÚ Strakonice 

           Usnesení č. 1541/2015 
• Stanovení celkového počtu zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Strakonice 

           Usnesení č. 1542/2015 
• Vydání závazného stanoviska – doplatek na bydlení 

           Usnesení č. 1543/2015 
4. Finanční odbor 

• Rozpočtová opatření č. 133 – 141  
           Usnesení č. 1544/2015 

• Odpisové plány příspěvkových organizací města  
           Usnesení č. 1545/2015 

• Revokace usnesení RM č. 0532/2015 ze dne 1. dubna 2015 – Smlouva o poskytnutí dotace 
           Usnesení č. 1546/2015 

5. Odbor rozvoje 
• Zápis z 3. jednání komise pro rozvoj osad  

           Usnesení č. 1547/2015 
• Projekt „Oprava jižní fasády čp. 1, Velké náměstí, Strakonice – podání žádosti o dotaci a 

spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  
           Usnesení č. 1548/2015 

• Projekt „Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu tribuny pro diváky ve sportovním areálu 
Na Sídlišti, Strakonice – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků 
města Strakonice  

           Usnesení č. 1549/2015 



 2 

• Projekt „Oprava výklenkové kapličky Nejsvětější Trojice u Blatského rybníku – podání 
žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

           Usnesení č. 1550/2015 
• Projekt „Restaurování obrazu s motivem Nejsvětější Trojice“ – podání žádosti o dotaci a 

spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  
           Usnesení č. 1551/2015 

• Projekt „Figurální náhrobek v areálu hřbitova u kostela sv. Václava ve Strakonicích“ – podání 
žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

           Usnesení č. 1552/2015 
• Projekt „Stélový náhrobek v areálu hřbitova u kostela sv. Václava ve Strakonicích“ – podání 

žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  
           Usnesení č. 1553/2015 

• Projekt „Autobusová zastávka Radomyšlská, Strakonice –podání žádosti o dotaci a 
spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

           Usnesení č. 1554/2015 
• Projekt „Prohlídka města za magického úplňku – pátrání v minulosti“– podání žádosti o dotaci 

a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  
           Usnesení č. 1555/2015 

• Projekt „Strakonické vítání“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu 
z prostředků města Strakonice  

           Usnesení č. 1556/2015 
• Projekt „Sportovní hry seniorů“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu 

z prostředků města Strakonice  
           Usnesení č. 1557/2015 

• Program prevence kriminality města Strakonice 2016 – projekt „Strakonice - asistent prevence 
kriminality“ 

           Usnesení č. 1558/2015 
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 14166413 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR na projekt „Zateplení a výměna oken MŠ Spojařů, Strakonice“  
           Usnesení č. 1559/2015 

6. Sociální odbor 
• Zápis z 6. jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví  

           Usnesení č. 1560/2015 
• Žádosti o dotace 

                          Usnesení č. 1561/2015 – č.1562/2015 
• Přidělení bytu v DPS 

           Usnesení č. 1563/2015 
7. Odbor školství a CR 

• Zápis z 8. jednání Komise školství ze dne 26.11.2015 
           Usnesení č. 1564/2015 

• Základní škola Povážská Strakonice – žádost o schválení přijetí nepeněžního daru 
           Usnesení č. 1565/2015 

• Licenční smlouva OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním – Česko zpívá 
koledy 2015 

           Usnesení č. 1566/2015 
• Veřejné provozování hudebních děl – Česko zpívá koledy 2015 

           Usnesení č. 1567/2015 
• Zpravodaj města Strakonice – dodatek k dohodě o provedení práce  

           Usnesení č. 1568/2015 
• Licenční smlouva OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním – Slavnostní 

zahájení adventu 2015 
           Usnesení č. 1569/2015 

• Veřejné provozování hudebních děl – Slavnostní zahájení adventu 2015 
           Usnesení č. 1570/2015 
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• Žádost o povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 a č. 1/2001 
           Usnesení č. 1571/2015 

• Dodatek ke smlouvě o dílo č. 2015-00418 
           Usnesení č. 1572/2015 

• Užití znaku města 
           Usnesení č. 1573/2015 

• ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice – žádost o schválení přijetí účelově určeného finančního 
daru 

           Usnesení č. 1574/2015 
• Užití znaku města 

           Usnesení č. 1575/2015 
8. Odbor životního prostředí 

• Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 1.2.2005 mezi městem Písek a městem 
Strakonice jako pronajímateli a společností Odpady Písek s.r.o. jako nájemcem 

           Usnesení č. 1576/2015 
9. Kontrolní výbor 

• Zápis z jednání kontrolního výboru 8/2015 
           Usnesení č. 1577/2015 

10. MěÚSS 
• Darovací smlouvy o věcném daru 

           Usnesení č. 1578/2015 
11. Odbor dopravy  

• Zápis z 8. jednání dopravní komise 
           Usnesení č. 1579/2015 

12. TS Strakonice s.r.o. 
• Nákladová cena na 1 km svozového vozu po dobu zkušebního provozu překladiště  

           Usnesení č. 1580/2015 
 
39. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. B. Hrdlička v 9:00 hodin v malé zasedací 
místnosti MěÚ. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. Vedení města 

• Personální záležitosti 
Usnesení č. 1512/2015  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci starosty města Mgr. Břetislava Hrdličky o rezignaci pí Heleny Brejchové na mandát člena 
ZM Strakonice ke dni 17.12.2015. 
II. Souhlasí, 
v souvislosti s rezignací pí Heleny Brejchové na mandát člena ZM, s proplacením nevyčerpané 
dovolené na zotavenou za rok 2015. 
III. P ředala 
p. Jaroslavu Horejšovi osvědčení o tom, že se stal členem ZM Strakonice ode dne 18.12.2015. 
 
2. Majetkové záležitosti 
 
1) Seznam uchazečů o přidělení bytové jednotky, u kterých bylo provedeno šetření 
Usnesení č. 1513/2015 (39/1)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o provedených šetření u žadatelů o nájem bytu. 
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2) Paní Marie Mášková, Strakonice – žádost o výměnu vany za sprchový kout 
Usnesení č. 1514/2015 (39/1)  
Vzhledem k tomu, že pí Mášková podala žádost o zrušení (dne 15.12.2015) o provedení výměny vany 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zrušení žádosti žadatelky týkající se výměny vany za sprchový kout v bytě č. 020, č.p. 205 ul. 
Stavbařů, Strakonice. 
 
3) Záznam z jednání s obyvateli domu č.p. 204 ul. Stavbařů 
Usnesení č. 1515/2015 (39/1)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
záznam z jednání s obyvateli domu č.p. 204 ul. Stavbařů, týkající se problematického soužití 
s nájemci paní Jiřinou Hronkovou a paní Vladimírou Božovskou. 
II. Ukládá 
TS Strakonice, s.r.o., správě bytového hospodářství, zaslat paní Jiřině Hronkové, Stavbařů 
204, Strakonice, a paní Vladimíře Božovské, Strakonice, výzvu s tím, aby okamžitě začaly 
užívat byt v souladu s nájemní smlouvu, tzn. uklízení společných prostor, dodržování nočního 
klidu, neobtěžování ostatních uživatelů bytů hlučným a nevhodným chováním jejich návštěv 
atd. V případě, že i nadále budou porušovat NS, bude jim ukončena.  
 
4) Posouzení vyřazení žádosti o nájem bytu -  žadatel paní Jana Kocmanová 
Usnesení č. 1516/2015 (39/1)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s ponecháním žádosti o nájem bytu – žadatel paní Jana Kocmanová – v evidenci žadatelů o 
nájem bytu. 
 
5) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 014, v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice  
Usnesení č. 1517/2015 (39/1)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
vyjádření manž. Farkašových, Strakonice, týkající se odmítnutí bytu č. 014 v domě č.p. 614 
ul. Budovatelská, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 014 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, 
Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2 s Janem Demeterem, 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 1.829,-Kč. V nájemní smlouvě bude 
sjednána inflační doložka. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. A39, v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice I 
Usnesení č. 1518/2015 (39/1)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
vyjádření manž. Malíkových, Strakonice, týkající se odmítnutí bytu č. A39 v domě č.p. 805 
ul. Zvolenská, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 57,44 m2. 
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II. Bere na vědomí 
žádost paní Marie Cinové, Strakonice, týkající se přidělení bytu č. A39 v domě č.p. 805 ul. 
Zvolenská, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 57,44 m2. 
III. Souhlasí  
s  uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 002 v domě č.p. 636 
ul. Nerudova, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 71,00 m2, s paní Petrou Kunovou, 
Strakonice. 
IV. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. A39 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, 
Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 57,44 m2, s paní Petrou Kunovou, Strakonice, přičemž 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku 
je stanoveno ve výši 2.746,-Kč.  
V. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
7) Uvolněná b. j. 2+1, č.b. 002, v domě č.p. 636, ul. Nerudova, Strakonice  
Usnesení č. 1519/2015 (39/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 002 v domě č.p. 636 ul. Nerudova, 
Strakonice o velikosti 2+1 a výměře 71,00 m2, s manž. Janem a Marií Farkašovými,  
Strakonice, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce. Měsíční nájemné pro 
tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.797,79 Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána 
inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
8) Uvolněná b.j. 1+0, č.b. 002, v domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice  
Usnesení č. 1520/2015 (39/1)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
vyjádření paní Anny Kavalové, Strakonice, týkající se odmítnutí b.j. č. 002 v domě č.p. 1391 
ul. Leknínová, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 57,91 m2. 
II. Bere na vědomí 
vyjádření paní Marie Kubové, Strakonice, týkající se odmítnutí b.j. č. 002 v domě č.p. 1391 
ul. Leknínová, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 57,91 m2. 
III. 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 Lenkou Černou, Strakonice, přičemž 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku. 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. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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9) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 007, v domě č.p. 803 ul. Husova, Strakonice 
Usnesení č. 1521/2015 (39/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 007 v domě č.p. 803 ul. Husova, 
Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 62,04 m2, s paní Veronikou Ouředníkovou,  Strakonice, 
přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení vždy o další 
½  roku. 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 2.723,- Kč. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
10) Paní Helena Irdzová, Strakonice – žádost o přidělení jiného bytu 
Rada města po projednání odkládá výše uvedenou problematiku 
 
11) Uvolněná b.j. 3+1, č.b. 001, v domě č.p. 194, ul. Lidická, Strakonice 
Usnesení č. 1522/2015 (39/1)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
vyjádření manž. Jany a Tomáše Kocmanových, Strakonice, týkající se odmítnutí b.j. č. 001 
v č.p. 194 ul. Lidická (bývalá ZŠ), Strakonice, o velikosti 3+1 a výměře 74,60 m2. 
II. Bere na vědomí 
vyjádření paní Veroniky Ouředníkové, Strakonice, týkající se odmítnutí b.j. č. 001 v č.p. 194 
ul. Lidická (bývalá ZŠ), Strakonice o velikosti 3+1 a výměře 74,60 m2. 
III. Souhlasí  
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. Miroslavem a Valentinou Blažkovými, 
Přešťovice, přičemž smlouva bude na dobu určitou ½ roku.  Měsíční nájemné pro tuto 
bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.990,-Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační 
doložka. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
12) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 1523/2015 (39/1)  
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 prosinec 20.12.2015 a uhrazením nájemného za měsíc prosinec, a to do 
20.12.2015. V případě, že slečna Irena Balogová, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku 
dluhu za měsíc prosinec do 20.12.2015, 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 prosinec do 20.12.2015. 
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V případě, že manželé Karel a Brigita Irdzovi, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc 
prosinec do 20.12.2015, 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 nájemného za měsíc prosinec do 20.12.2015. V případě, že paní Jana 
Všiváková, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 20.12.2015, 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 prosinec, dle podmínek dohodnutých 
ve smlouvě o nájmu bytu a nájemného za měsíc prosinec, a to do 20.12.2015. V případě, že 
slečna Denisa Žigová, Strakonice neuhradí splátku dluhu za měsíc a nájemné za měsíc 
prosinec do 20.12.2015, 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 prosinec do 20.12.2015. V případě, že 
paní Žaneta Grundzová, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 20.12.2015, 
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 prosinec do 20.12.2015. V případě, že 
paní Alžběta Lacková, Bažantnice, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 
20.12.2015, 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 prosinec a uhrazením splátky 
dluhu za měsíc prosinec, dle podmínek dohodnutých ve smlouvě o nájmu bytu, a to do 
20.12.2015. V případě, že paní Vladimíra Božovská, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku 
dluhu za měsíc prosinec do 20.12.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
VIII. 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 prosinec do 20.12.2015. V případě, že 
Patricie Bledá, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 20.12.2015, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
IX. 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 
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měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec a uhrazením splátky 
dluhu za měsíc prosinec, dle podmínek dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.12.2015. 
V případě, že slečna Nikola Pačajová, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc 
prosinec do 20.12.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
X. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B41 o velikosti 
2+1 a výměře 85,14 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, s paní Dagmar Říhovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením části nájemného za měsíc září ve výši 4.466,- Kč a prosinec do 
31.12.2015. V případě, že paní Dagmar Říhová, Strakonice, neuhradí část nájemného za 
měsíc září a nájemné za prosinec do 31.12.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
XI. 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 prosinec do 20.12.2015. V případě, že 
paní Věra Hrehová, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 20.12.2015, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
XII. 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 nájemného za měsíc prosinec do 20.12.2015. 
V případě, že paní Murgáčová, Strakonice, neuhradí  nájemné za měsíc prosinec do 
20.12.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
XIII. 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 části nájemného za měsíc listopad ve výši 192,- Kč a 
nájemného za měsíc prosinec do 20.12.2015. V případě, že slečna Simona Horváthová, 
Strakonice, neuhradí část nájemného za měsíc listopad a nájemné za měsíc prosinec do 
20.12.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
XIV. 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 prosinec do 20.12.2015. V případě, že 
pan Josef Janeček, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 20.12.2015, nebude 
mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
XV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 o velikosti 
1+1 a výměře 53,14 m2 v domě č.p. 809 ul. Zahradní, Strakonice, s paní Marií Ranglovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad  a prosinec do 20.12.2015. 
V případě, že paní Marie Ranglová, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc listopad a prosinec 
do 20.12.2015, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
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XVI. 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 prosinec do 
20.12.2015 a uhrazením splátky dluhu za měsíc prosinec ve výši 1.500,- Kč. 
V případě, že pan Július Sivák a pan Marek Sivák, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku 
dluhu za měsíc prosinec do 20.12.2015, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
XVII. 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 prosinec do 20.12.2015. 
V případě, že pan Miroslav Sivák, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 
20.12.2015, nebude mu nájemní smlouva prodloužena.  
XVIII. 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 prosinec do 20.12.2015. V případě, že Věra 
Landsingerová, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 20.12.2015, nebude jí 
nájemní smlouva prodloužena.  
XIX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 019 o velikosti 
2+1 a výměře 76,13 m2 v domě č.p. 76 ul. Bezděkovská, Strakonice, s manž. Stanislavem a 
Karlou Novákovými, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 
dalších ¼ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 20.12.2015 
a uhrazením splátky dluhu za měsíc prosinec do 20.12.2015. V případě, že manž. Novákovi, 
Strakonice neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc prosinec do 20.12.2015, nebude jim 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
XX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  A28 o velikosti 1+0 a 
výměře 41,99 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, pro paní Máriu Kudráčovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o dalších ½ roku. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 20.12.2015. V případě, že 
paní Kudráčová neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 20.12.2015, nebude jí smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
XXI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  A44 o velikosti 1+1 a 
výměře 43,89 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, pro paní Olgu Malíkovou (dříve 
Horváthovou), Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 
dalších ½ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 20.12.2015. 
V případě, že paní Malíková neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 20.12.2015, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
XXII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 o velikosti 
2+1 a výměře 89,70 m2 v domě č.p. 518 Bažantnice, Strakonice, se slečnou Beátou 
Grundzovou, Bažantnice, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 
bytu o 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 



 10 

31.12.2015. V případě, že slečna Beáta Grundzová, Bažantnice, Strakonice, neuhradí nájemné 
za měsíc prosinec do 31.12.2015, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
XXIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A31 o velikosti 
1+1 a výměře 42,18 m2 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice, s paní Helenou 
Zádrapovou, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 
měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec a uhrazením splátky 
dluhu dle Dodatku č. 7 k nájemní smlouvě, a to do 31.12.2015. V případě, že paní Helena 
Zádrapová, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc prosinec do 31.12.2015, 
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
XXIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o velikosti 
1+1 a výměře 60,80 m2 v domě č.p. 49 Velké náměstí, Strakonice, s paní Ivetou Ferencovou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 20.12.2015. V případě, že paní Iveta 
Ferencová, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 20.12.2015, nebude jí smlouva 
o nájmu bytu prodloužena.  
XXV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
13) Vzorová smlouva o nájmu bytu, kauce u bytů 
Usnesení č. 1524/2015 (39/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s textem vzorové nájemní smlouvy na byty v majetku města. Vzorová smlouva bude 
s účinností od 1.5.2016 používána při uzavírání nových smluv na tzv. „běžné byty“. Všechny 
nájemní smlouvy budou uzavírány na dobu určitou min. 3 měsíce. 
 
14) Zápis nájemního práva do katastru nemovitostí 
Usnesení č. 1525/2015 (39/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zápisem nájemního práva do katastru nemovitostí dle  nájemní smlouvy ze dne 1.10.2015 
uzavřené mezi městem Strakonice, IČ 251810, se sídlem Velké nám. 2, Strakonice, a Muzeem 
středního Pootaví Strakonice, IČ 00072150, se sídlem Zámek 1, 386 01 Strakonice, jejímž 
předmětem je užívání prostorů v objektu čp. 1 Zámku ve Strakonicích, konkrétně se jedná o 
spojovací krček mezi budovou děkanství a hlavním objektem hradu. Vzhledem k tomu, že 
zápis nájemního práva do katastru požaduje nájemce, souhlasí pronajímatel se zápisem za 
podmínky, že nájemce uhradí správní poplatek za zápis do katastru.  Při ukončení nájemního 
vztahu se nájemce zavazuje poskytnout součinnost s výmazem zápisu nájemního práva 
z katastru nemovitostí. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětného právního vztahu. 
 
15) IDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o. , Nová Hospoda 16, 348 02 Bor, IČ: 25230425 – 
žádost o pronájem pozemku  - vyhlášení záměru  
Rada města po projednání odkládá výše uvedenou problematiku 
 
16) Pan Milan Skála, ohňostroje a speciální efekty, se sídlem Dobřanovská čp. 522, 387 
01 Volyně, IČ: 62517350 
- žádost o doplnění souhlasu z titulu majitele pozemků p.č. st. 1/1, p.č. st. 3/1, vše v k.ú. 
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Nové Strakonice, obec Strakonice  
Usnesení č. 1526/2015 (39/1)  
Rada města po projednání 
I. Doplňuje 
unesení Rady města Strakonice č. 1430/2015 ze dne 25.11.2015, souhlas z titulu majitele 
pozemků p.č. st. 1/1 a p.č. st. 3/1 (III. hradní nádvoří strakonického hradu), vše  v k.ú. Nové 
Strakonice, obec Strakonice, s provedením odpalu pyrotechnických výrobků kategorie F 4. 
 
17) Žádost o vyjádření ke stavbě MVE Strakonice, žádost o právo věcného břemene - 
služebnosti a žádost dočasného záboru během výstavby MVE.  
Žadatel: Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno 
V zastoupení: Landreal s.r.o., náměstí 14. října 496/13, 105 00 Praha 5 - Smíchov 
Usnesení č. 1527/2015 (39/1)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
se stavbou "MVE Strakonice" a to z hlediska majitele sousedních pozemků, jenž jsou součástí 
areálu národní kulturní památky. 
II. Nesouhlasí 
s uložením nové kabelové přípojky VN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 
209/1 v k.ú. Strakonice  v souvislosti se stavbou "MVE Strakonice". 
III. Nesouhlasí 
s dočasným záborem  části pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 209/1 v souvislosti 
se stavbou "MVE Strakonice". 
 
18) Žádost spol. HRDLIČKA OILS s.r.o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad 772, 
Strakonice – uvolnění garáží č. 8 a 13 v objektu Krále Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice  
Usnesení č. 1528/2015 (39/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě  č. 07-376 ze dne 30.7.2007 mezi městem Strakonice 
a spol. HRDLIČKA OILS s.r.o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice, jehož 
předmětem bude snížení výměry pronajatých prostorů o  80,10  m2, tzn. z původních 357,32 
m2 na 277,22 m2, nájemné by se tedy snížilo z původních 311.147,- Kč/ročně vč. DPH na 
částku  241.397,- Kč/rok vč. DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
19) Žádost spol. HRDLIČKA OILS s.r.o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad 772, 
Strakonice – snížení nájemného z pronajatých nebytových prostorů v objektu Krále 
Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice 
Rada města po projednání odkládá výše uvedenou problematiku 
 
20) Žádost paní Zdeňky Buchalové, Strakonice – převedení práv a povinností na užívání 
garáže Na Křemelce 304, Strakonice 
Usnesení č. 1529/2015 (39/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 99-019 uzavřené dne 19.4.1993 mezi městem  
Strakonice a paní Zdeňkou Buchalovou, Strakonice, kterým se převádí všechna práva, 
povinnosti a závazky vyplývající ze smlouvy, z nájemce fyzické osoby paní Zdeňky 
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Buchalové, Strakonice,  na nového nájemce fyzickou osobu pana Martina Pelešku, bytem 
Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem příslušného dodatku. 
 
21) Žádost Sdružení zdravotně postižených v ČR, ÚS Strakonice, z.s., Stavbařů 213, 
Strakonice  
Usnesení č. 1530/2015 (39/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podnájmem prostorů v objektu Stavbařů 213 ve Strakonicích, jejichž nájemcem je                
na základě nájemní smlouvy 94-004 uzavřené s městem Strakonice dne 24.10.1994 Sdružení 
zdravotně postižených  v ĆR, ÚS Strakonice, z.s., se sídlem Stavbařů 213, Strakonice, níže 
uvedenému  žadateli: 
- Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) Strakonice.  
 
22) Žádost pana Jakuba Čimery, Volyně  
Usnesení č. 1531/2015 (39/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru, konkrétně místnosti             
o výměře 16 m2 v  I. nadz. podlaží administrativní budovy v areálu Na Dubovci 140 ve 
Strakonicích (FEZKOTEX), s níže uvedeným žadatelem za následujících podmínek: 
- p. Jakub Čimera, Volyně, pronájem prostorů za účelem zřízení příručního skladu, za 
nájemné ve výši 4.000 Kč/ročně, dále bude nájemce hradit paušální částku na spotřebu 
elektrické energie, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  3 
měsíce.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem příslušné smlouvy.  
 
23) Výpověď nájemní smlouvy – Pavel Bajt, Strakonice 
Usnesení č. 1532/2015 (39/1)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
výpověď nájemní smlouvy č. 03-495 uzavřené dne 2.12.2003 mezi městem Strakonice a 
panem Pavlem Bajtem, Strakonice, jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru o 
výměře 133 m2 v přízemí  objektu čp. 432 v ul. Bezděkovské ve Strakonicích, podanou 
nájemcem dne  30.11.2015.  
II. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem nebytového prostoru o výměře 133 m2 v přízemí  objektu 
čp. 432 v ul. Bezděkovské ve Strakonicích. 
 
24) Žádost Muzea středního Pootaví Strakonice 
Usnesení č. 1533/2015 (39/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vytvořením prostupu do budovy v majetku města Strakonice, Komenského č.p. 146, 
Strakonice, jejímž  nájemcem je Muzeum středního Pootaví Strakonice, a dále s vytvořením  
jednoho prostupu ve zdi mezi dvěma sklepy. Účelem prostupu je přivedení metropolitní sítě 
do objektu. Prostup bude veden pod úrovní chodníku a bude jím vedena pouze chránička pro 
kabeláž typu HDP40, stejně tak i prostupem mezi zdmi. Náklady spojené s vytvořením 
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uvedených prostupů bude hradit nájemce. Tento souhlas nenahrazuje souhlas Stavebního 
úřadu MÚ Strakonice. Po ukončení nájemní smlouvy nebudou stavební úpravy nájemci nijak 
kompenzovány, a to ani v případě, že se jedná o zhodnocení předmětu nájmu. 
 
25) Žádost pana Karla Krejčíka, Strakonice 
Rada města po projednání odkládá výše uvedenou problematiku 
 
26) Nabídky makléřských pojišťovacích společností 
Usnesení č. 1534/2015 (39/1)  
Rada města po projednání 
I. Stanovuje  
na základě předložených nabídek makléřských pojišťovacích společností pro správu pojistné 
smlouvy, která bude uzavřena se společností Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance 
Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 na dobu neurčitou od 1.1.2016, na základě 
poptávkového řízení „Pojištění majetku města včetně odpovědnosti“ toto pořadí: 
1. VAFIS s.r.o., IČ: 28065166, Bavorovská 590, Vodňany 
2. RENOMIA a.s. IČ : 4391301, Holandská 8, 639 00 Brno, pobočka  Plzeň, Nádražní  
    2744/14 Plzeň 
3. BOHEMIA, pojišťovací makléřství, a.s. IČ : 26033186, Kněžkodvorská 541/29, 370 04  
    České Budějovice 
II. Souhlasí 
s uzavřením plné moci s makléřskou pojišťovací společností VAFIS s.r.o., IČ: 28065166, 
Bavorovská 590, Vodňany pro správu pojistné smlouvy, která bude uzavřena se společností 
Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 na 
dobu neurčitou od 1.1.2016, na základě poptávkového řízení „Pojištění majetku města včetně 
odpovědnosti“, a to na dobu neurčitou s 3-měsíční výpovědní lhůtou. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem plné moci. 
IV. Ukládá  
majetkovému odboru MěÚ zpracovat po 3 měsících komplexní zprávu ohledně výše 
uvedeného a následně ji předložit na jednání RM 
 
27) Dodatky k pojistné smlouvě 
Usnesení č. 1535/2015 (39/1)  
Rada města, v návaznosti na usnesení č. 607/2007,  po projednání: 
I. Souhlasí  
s uzavíráním dodatků k pojistné smlouvě, která bude uzavřena po uplynutí zákonem 
stanovené lhůty v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů, se společností Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, 
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, na dobu neurčitou od 1.1.2016, jejímž předmětem je 
pojištění majetku, odpovědnosti a úrazové pojištění.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětných dodatků. 
III. Vy řazuje  
usnesení č. 4836/2010 ze dne 13.10.2010, týkající se uzavírání dodatků k pojistné smlouvě  č. 
844827315 (2010-352) - pojištění majetku a odpovědnosti za škodu včetně pojištění 
motorových vozidel (havarijní pojištění, odcizení  + doplňková pojištění), uzavřené s ČSOB 
Pojišťovnou, členem holdingu ČSOB, z trvalých usnesení RM. 
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IV. Vy řazuje  
usnesení č. 907/2007 ze dne 4.7.2007, týkající se uzavírání dodatků k pojistné smlouvě č. 
6980774067(2006-497) - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
uzavřené s Kooperativou Pojišťovnou a.s., z trvalých usnesení RM. 
 
1) Žádost Základní školy Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice 
Usnesení č. 1536/2015 (39/1a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Strakonice, Krále Jiřího 
z Poděbrad 882, Strakonice, na adrese  nemovitosti Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 882, 386 01 
Strakonice, na pozemku parc.č. st. 1091 v k.ú. Strakonice, která je v majetku města 
Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného souhlasu. 
 
2) Žádost Mateřské školy U Parku, Plánkova 353, Strakonice 
Usnesení č. 1537/2015 (39/1a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ  U Parku, Strakonice, 
Plánkova 353, na adrese  nemovitosti  Plánkova 353, 386 01 Strakonice, na poz. parc.č. st. 
444, v k.ú. Strakonice, která je v majetku města Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného souhlasu. 
 
3. Tajemník 

• Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za období II. pol. 2015 
Usnesení č. 1538/2015 (39/2)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění, za splnění 
mimořádných úkolů v období  2. pololetí roku 2015  odměny ředitelům příspěvkových 
organizací ve výši dle materiálu, který  je v písemné podobě  uložen na oddělení 
personalistiky a mezd MěÚ Strakonice 
 

• Zvýšení osobního příplatku řediteli MěKS Strakonice 
Usnesení č. 1539/2015 (39/2)  
Rada města po projednání 
I. Stanovuje 
s účinností od 1.1.2016 osobní příplatek řediteli MěKS Strakonice p. Františku 
Christelbauerovi ve výši dle materiálu, který je v písemné podobě  uložen na oddělení 
personalistiky a mezd 
II. Ukládá 
oddělení personalistiky a mezd zpracovat nový platový výměr pro ředitele MěKS Strakonice 
p. Františka Christelbauera 
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• Jmenování vedoucího odboru informatiky a provozu 
Usnesení č. 1540/2015 (39/2)  
Rada města po projednání 
I. Jmenuje   
s účinností od 1.1.2016 Ing. Rudolfa Ulče do funkce vedoucího odboru informatiky a provozu 
 

• Změna organizační struktury M ěÚ Strakonice 
Usnesení č. 1541/2015 (39/2)  
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
s účinností od 1.1.2016   organizační změnu spočívající ve zrušení oddělení informatiky s tím, 
že současní pracovníci tohoto oddělení budou organizačně začleněni přímo pod vedoucího 
odboru informatiky a provozu 
 

• Stanovení celkového počtu zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Strakonice 
Usnesení č. 1542/2015 (39/2)  
Rada města po projednání 
I.  Stanovuje 
s účinností od 1.1.2016 celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu 
Strakonice na 156 
 

• Vydání závazného stanoviska – doplatek na bydlení 
Usnesení č. 1543/2015 (39/2)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vydáním kladného závazného stanoviska dle ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o 
pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádostí Úřadu práce ČR, ze 
dne 11.11.2015 Krajské pobočky v Českých Budějovicích, kontaktního pracoviště Strakonice, 
týkající se žádostí o doplatek na bydlení u osob, uvedených v přiloženém seznamu žadatelů o 
doplatek na bydlení ze dne 14.12.2015.  
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem výše uvedeného souhlasného stanoviska 
osobám, uvedených v příloze tohoto usnesení. 
 
4. Finanční odbor 

• Rozpočtová opatření č. 133 – 141  
Usnesení č. 1544/2015 (39/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 133  ve výši  602 417,- Kč  
Finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborného lesního 
hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období III.  
čtvrtletí roku 2015. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 14.12. 

předpoklad 
čerpání 

ŽP – lesy –OLH III. čtvrtletí 2015    1 818,6 602,4 2 421,0 1 818,6 2 421,0 

    Dotace SR 1 818,6 602,4 2 421,0 1 818,6 2 421,6 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

Výdaje                 404 1036 5169 602,4 29 008  
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Příjmy   404  4116 602,4 29 008  

RO  č. 134  ve výši  40 350,- Kč  
Finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na výsadbu melioračních a 
zpevňujících dřevin. Jedná se o prostředky za období I. pololetí roku 2015. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 14.12. 

předpoklad 
čerpání 

ŽP – meliorační a zpevňující dřeviny   26,1 40,4 66,5 26,1 66,5 

    Dotace SR 26,1 40,4 66,5 26,1 66,5 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

výdaje                 404 1036 5169 40,4 29 004  

příjmy   404  4116 40,4 29 004  

RO  č. 135  ve výši  31 137,30 Kč 
Neinvestiční účelová dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů města Strakonice, 
obcí Strakonice – Dražejov, Strakonice - Modlešovice v roce 2015. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 14.12. 

předpoklad 
čerpání 

Činnost jednotek SDH Strak,Dražej,Modl   25,0 31,1 56,1  25,0 56,1 

    JčK - dotace 25,0 31,1 56,1 25,0 56,1 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka částka ÚZ  

výdaje  - činnost SDH               105 5512 5xxx 31,1 14 004  

příjmy - dotace   105   4122 31,1 14 004  

RO  č. 136  ve výši  2 282 919,17  Kč  
Investiční dotace na  projekt „Snížení energetické náročnosti Základní školy Dukelská, 
Strakonice“.  Částka 2 156 090,33 Kč představuje dotaci z EU, částka 126 828,84 Kč dotaci 
ze SFŽP. Projekt byl realizován, dokončen a v celé výši profinancován z prostředků města, a 
to v celkové výši 4 126 471,- Kč. O částku získané dotace budou sníženy vlastní zdroje města 
na realizaci projektu. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp.  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 14.12. 

předpoklad 
čerpání 

Dotace-Sníž.energ.nár.ZŠ Dukelská   0,0 2 282,9 2 282,9 2 282,9  2 282,9 

    

Sníž.en.nár.ZŠ 
Dukelská –
vlastní zdroje 4 126,5 -2 282,9 1 843,6 4 126,5 1 843,6 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

výdaje  - snížení vlastních zdrojů   775 3113 6121 -  2 282,9   

příjmy - dotace   775   4xxx 2 282,9 xxxxx  
RO  č. 137  ve výši  2 501 737,68  Kč  
Investiční dotace na  projekt „Zateplení a výměna oken MŠ prof. A.B. Svojsíka, Strakonice“.  
Částka 2 362 752,26 Kč představuje dotaci z EU, částka 138 985,42 Kč dotaci ze SFŽP. 
Projekt byl realizován, dokončen a v celé výši profinancován z prostředků města, a to 
v celkové výši 4 640 297,- Kč. O částku získané dotace budou sníženy vlastní zdroje města na 
realizaci projektu. 
 (v tis. Kč) 
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text kryto schv.rozp.  změna rozp. po 
změně 

skute čnost 
k 14.12. 

předpoklad 
čerpání 

Dotace-Zatepl.a výměna oken MŠ A.B.   0,0 2 501,7 2 501,7 2 501,7  2 501,7 

    

Zatepl.MŠ 
A.B. Svojsíka 
vlastní zdroje 4 642,0 -2 501,7 2 140,3  4 640,3 2 140,3 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf položka  částka ÚZ  

výdaje  - snížení vlastních zdrojů   775 3113 6121 -  2 282,9   

příjmy - dotace   775   4xxx 2 282,9 xxxxx  
RO  č. 138    
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. 

- 7 047,- Kč – snížení dotace ze SR na úhradu úroků z úvěru na akci „ÚV Hajská – 
rekonstrukce a modernizace“ (schválený rozpočet činí 190 000,-  Kč, skutečnost 182 953,- 
Kč, o uvedenou částku budou sníženy výdaje na úhradu úroků) 

- 165 719,- Kč – vratka nedočerpané části dotace na realizaci projektu „Dobrovolně pro 
Strakonice“ z důvodu zapojení výrazně menšího počtu dobrovolníků, než bylo původně 
plánováno (schválený rozpočet činí 305 719,-  Kč, skutečnost 140 000,- Kč, o uvedenou 
částku budou sníženy výdaje na projekt) 

- 14 100,- Kč – zvýšení dotace od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv  
(schválený rozpočet činí 240 100,-  Kč, předpokládaná skutečnost 254 100,- Kč) 

- 16 587,- Kč – vratka nedočerpané části investiční dotace ze SR pro příspěvkovou 
organizaci Šmidingerova knihovna na projekt „Přechod na formát MARC21 a nákup nového 
serveru“ (schválený rozpočet činí 124 000,-  Kč, skutečnost 107 413,- Kč) 

- 356 224,- Kč – snížení dotace ze SFŽP na projekt „Pasport městské zeleně, Strakonice“, 
která bude na účet města připsána až po závěrečném vyúčtování akce, tj. nejdříve v měsíci 
únoru roku 2016. Projekt byl realizován a uhrazen v roce 2015. Neposkytnutí dotace bude 
kryto použitím prostředků minulých let, v roce 2016 bude provedeno rozpočtové opatření na 
navýšení příjmů ve výši přijaté dotace (schválený rozpočet 356 224,- Kč, skutečnost 0 Kč) 

- 244 167,- Kč – snížení dotace na projekt „Revitalizace strakonického hradu – II. etapa“  
(schválený rozpočet 5 800 000,- Kč, skutečnost 5 555 833,- Kč, snížení dotace bude kryto 
použitím prostředků minulých let) 

- 16 835,- Kč – snížení dotace na projekt „Revitalizace veřejného prostranství - parkoviště 
Podskalská, Strakonice“ (schválený rozpočet 2 405 000,- Kč, skutečnost 2 388 665,- Kč, 
snížení dotace bude kryto použitím prostředků minulých let). 
RO  č. 139  ve výši  100 000,- Kč  
Finanční prostředky na odkoupení obchodního podílu společnosti Recyklace odpadů a 
skládky a.s. na základě Smlouvy o úplatném převodu obchodního podílu mezi ROS a.s. jako 
převodcem a městem Strakonice jako nabyvatelem. Kupní cena byla sjednána ve výši 900 000 
Kč a je splatná v devíti ročních rovnoměrných splátkách. Rozpočtové opatření bude kryto 
použitím prostředků minulých let. 
RO  č. 140  ve výši  180 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci odboru životního prostředí z položek provoz SAFARI 
(30 000,- Kč), projektová dokumentace (100 000,- Kč), ekologická výchova (50 000,- Kč) na 
údržbu zeleně ve městě. Finanční prostředky budou použity zejména na zdravotní a redukční 
řezy stromů, instalaci bezpečnostních vazeb, zazimování a opravu závlah.   
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(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp.  změna 
rozp. 

po 
změně 

skute čnost 
k 14.12. 

předpoklad 
čerpání 

ŽP – údržba zeleně ve městě   1 175,6 180,0 1 355,6 1 151,4 1 355,6 

  ŽP-SAFARI 150,0 -30,0 120,0 89,3 120,0 

  ŽP- PD 191,4 -100,0 91,4 0,0 91,4 

    ŽP – ekol.vých. 100,0 -50,0 50,0 41,0 50,0 

         

rozpo čtová skladba   org paragraf  položka  částka  ÚZ  

výdaje                 400 3745 5xxx 180,0   

výdaje   400,410 3xxx 5xxx -180,0   

RO  č. 141      Změna rozpisu rozpočtu  
Tímto rozpočtovým opatřením nedochází ke změně částky ani účelu finančních prostředků, 
dochází pouze k přesunům v rámci daného odboru 
odbor ú čel org. paragraf  položka  částka 
            
Maj Výměn.stanice – invest.(termost.ventily Lidická čp.194) 790 3634 5xxx 80 000 
 Výměníkové stanice – opravy a údržba  790 3634 6xxx -80 000 
      
ŽP Krizové řízení – rozšíření VISO (hlásiče) - investice 104 5212 61xx 60 000 
 Krizové řízení – neinvestiční výdaje 104 5212 5xxx -60 000 
      
OPI IT – investice (metropolitní síť - pokládka chrániček) 140 6171 61xx 242 000 
 IT – neinvestiční položky na správu IT a GIS 139,140 6171 5xxx - 242 000 
      
 IT – investice – pořízení mapového serveru Marushka 140 6171 61xx 242 000 
 IT – neinvestiční položky na správu IT a GIS 139,140 6171 5xxx - 242 000 
      
 Přesuny mezi neinvestičními položkami na správu úřadu 100 6171 5xxx 150 000 
      
MP Přesuny mezi neinvestičními položkami na provoz MP  5311 5xxx 50 000 

 
• Odpisové plány příspěvkových organizací města  

Usnesení č. 1545/2015 (39/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
odpisové plány na r. 2015 podle návrhu těchto příspěvkových organizací: 

- MŠ Strakonice, A.B.Svojsíka 892, Strakonice 
- ZŠ Strakonice, Dukelská 166, Strakonice 
- ZŠ Strakonice, ul. Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice 
- ZŠ FLČ, Jezerní 1280, Strakonice 
- ZŠ Povážská, Nad Školou 560, Strakonice 
- Městské kulturní středisko, Mírová 831, Strakonice 
- Městský ústav sociálních služeb, Jezerní 1281, Strakonice 
- Šmidingerova knihovna, Zámek 1, Strakonice 
-  
• Revokace usnesení RM č. 0532/2015 ze dne 1. dubna 2015 – Smlouva o poskytnutí dotace 
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Usnesení č. 1546/2015 (39/3) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení RM č. 0532/2015 ze dne 1.4.2015 
II. Bere na vědomí 
znění smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém vzorovém znění, která bude uzavírána se 
žadateli o poskytnutí dotace (příjemci) v konkrétních případech, kdy poskytnutí takové dotace 
schválí příslušný orgán města. 
 
5. Odbor rozvoje 

• Zápis z 3. jednání komise pro rozvoj osad  
Usnesení č. 1547/2015 (39/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis z 3. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 22. 9. 2015  
  

• Projekt „Oprava jižní fasády čp. 1, Velké náměstí, Strakonice – podání žádosti o dotaci a 
spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

Usnesení č. 1548/2015 (39/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Kulturní památky“ na 
projekt: „Oprava jižní fasády čp. 1, Velké náměstí, Strakonice“.  
II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2016 na spolufinancování 
projektu „Oprava jižní fasády čp. 1, Velké náměstí, Strakonice“.  
 

• Projekt „Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu tribuny pro diváky ve sportovním 
areálu Na Sídlišti, Strakonice – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu 
z prostředků města Strakonice  

Usnesení č. 1549/2015 (39/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora sportu“ na 
projekt: „Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu tribuny pro diváky ve sportovním areálu 
Na Sídlišti, Strakonice“.  
II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2016 na spolufinancování 
projektu „Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu tribuny pro diváky ve sportovním areálu 
Na Sídlišti, Strakonice“.  
 

• Projekt „Oprava výklenkové kapli čky Nejsvětější Trojice u Blatského rybníku – podání 
žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

Usnesení č. 1550/2015 (39/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Objekty kulturního 
dědictví“ na projekt: „Oprava výklenkové kapličky Nejsvětější Trojice u Blatského rybníku“.  
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II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2016 na spolufinancování 
projektu „Oprava výklenkové kapličky Nejsvětější Trojice u Blatského rybníku“.  

• Projekt „Restaurování obrazu s motivem Nejsvětější Trojice“ – podání žádosti o dotaci a 
spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

Usnesení č. 1551/2015 (39/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Objekty kulturního 
dědictví“ na projekt: „Restaurování obrazu Nejsvětější Trojice“.  
II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2016 na spolufinancování 
projektu „Restaurování obrazu Nejsvětější Trojice“. 
  

• Projekt „Figurální náhrobek v areálu hřbitova u kostela sv. Václava ve Strakonicích“ – 
podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

Usnesení č. 1552/2015 (39/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Objekty kulturního 
dědictví“ na projekt: „Figurální náhrobek v areálu hřbitova u kostela sv. Václava ve 
Strakonicích“.  
II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2016 na spolufinancování 
projektu „Figurální náhrobek v areálu hřbitova u kostela sv. Václava ve Strakonicích“.  
 

• Projekt „Stélový náhrobek v areálu hřbitova u kostela sv. Václava ve Strakonicích“ – 
podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

Usnesení č. 1553/2015 (39/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Objekty kulturního 
dědictví“ na projekt: „Stélový náhrobek v areálu hřbitova u kostela sv. Václava ve 
Strakonicích“.  
II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2016 na spolufinancování 
projektu „Stélový náhrobek v areálu hřbitova u kostela sv. Václava ve Strakonicích“.  
 
Projekt „Autobusová zastávka Radomyšlská, Strakonice –podání žádosti o dotaci a 
spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  
Usnesení č. 1554/2015 (39/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora výstavby 
a modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení“ na projekt: „Autobusová zastávka 
Radomyšlská, Strakonice“.  
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II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2016 na spolufinancování 
projektu „Autobusová zastávka Radomyšlská, Strakonice“.  
 

• Projekt „Prohlídka m ěsta za magického úplňku – pátrání v minulosti“– podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

Usnesení č. 1555/2015 (39/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora kultury“ na 
projekt: „Prohlídka města za magického úplňku – pátrání v minulosti“.  
II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2016 na spolufinancování 
projektu „Prohlídka města za magického úplňku – pátrání v minulosti“.  
 

• Projekt „Strakonické vítání“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu 
z prostředků města Strakonice  

Usnesení č. 1556/2015 (39/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Jižní Čechy olympijské 
2016“ na projekt: „Strakonické vítání“.  
II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2016 na spolufinancování 
projektu „Strakonické vítání“.  
 

• Projekt „Sportovní hry seniorů“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu 
z prostředků města Strakonice  

Usnesení č. 1557/2015 (39/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Jižní Čechy olympijské 
2016“ na projekt: „Sportovní hry seniorů“.  
II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2016 na spolufinancování 
projektu „Sportovní hry seniorů“.  
 

• Program prevence kriminality města Strakonice 2016 – projekt „Strakonice - asistent 
prevence kriminality“ 

Usnesení č. 1558/2015 (39/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci na projekt „Strakonice – asistent prevence kriminality“ do 
Programu prevence kriminality 2016 z rozpočtu Ministerstva vnitra. 
II. Souhlasí 
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v případě získání dotace z výše uvedeného programu, s vyčleněním finančních prostředků 
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2016 na spolufinancování realizace 
projektu „Strakonice – asistent prevence kriminality“  
 

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 14166413 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR na projekt „Zateplení a výměna oken MŠ Spojařů, Strakonice“  

Usnesení č. 1559/2015 (39/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 14166413 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení 
a výměna oken MŠ Spojařů, Strakonice“ mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice a Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku ke  smlouvě 
 
6. Sociální odbor 

• Zápis z 6. jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví  
Usnesení č. 1560/2015 (39/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 6. jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví  
 

• Žádosti o dotace 
Usnesení č. 1561/2015 (39/5) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s., Stavbařů 213, Strakonice 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města 
II. Doporu čuje  
Sdružení zdravotně postižených požádat o případnou slevu na nájmu Městské kulturní 
středisko Strakonice (pronajímatel) a v případě zájmu o dotaci v roce 2016 požádat  v souladu 
se schváleným Programem pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2016     
III. Ukládá 
sociálnímu odboru provést schválené usnesení  
 

• Žádosti o dotace 
Usnesení č. 1562/2015 (39/5) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace Spolku Labyrinth Strakonice-Občanská poradna Exit, Baarova 1 156, 
Strakonice z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města 
II. Doporu čuje  
Spolku Labyrinth Strakonice-Občanská poradna Exit v případě zájmu o dotaci v roce 2016 
požádat  v souladu se schváleným Programem pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 
2016     
III. Ukládá 
sociálnímu odboru provést schválené usnesení 
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• Přidělení bytu v DPS 

Usnesení č. 1563/2015 (39/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přidělením bytové jednotky č. B26 v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, 
Strakonice o velikosti 1+0 a výměře 33,02 m2 paní Evě Zachové, Strakonice, přičemž 
smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického 
prodloužení vždy o další rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční 
nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno dle usnesení RM č. 658/2011 ze dne 
22.6.2011, tj. ve výši 50,-Kč/m2, kdy pro výpočet nájemného je stanovena započitatelná 
plocha o výměře 31,22 m2, přičemž k částce bude přičteno 289,89 Kč (zařizovací předměty), 
tudíž měsíční nájemné pro bytovou jednotku č. B26 v č.p. 1283 ul. Rybniční, Strakonice I, 
činí 1.850,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
7. Odbor školství a CR 

• Zápis z 8. jednání Komise školství ze dne 26.11.2015 
Usnesení č. 1564/2015 (39/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 8. jednání Komise školství ze dne 26.11.2015. 
II. Bere na vědomí 
výroční zprávy o činnosti základních škol zřizovaných městem Strakonice za školní rok 
2014/2015. 
 

• Základní škola Povážská Strakonice – žádost o schválení přijetí nepeněžního daru 
Usnesení č. 1565/2015 (39/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím nepeněžního daru od Ing. Petra Krupky, 180 00  Praha 8.  Jedná se o učební 
pomůcky v hodnotě  2 797 Kč. 
 

• Licenční smlouva OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním – Česko 
zpívá koledy 2015 

Usnesení č. 1566/2015 (39/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností  
OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, Čs. Armády 786/20, 160 56 
Praha 6.  Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci akce Česko zpívá koledy dne 9. 12. 
2015. Autorská odměna činí 609 Kč včetně DPH. 



 24 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 
 

• Veřejné provozování hudebních děl – Česko zpívá koledy 2015 
Usnesení č. 1567/2015 (39/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností 
Intergram – nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově 
obrazových záznamů, z. s., Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1. Jedná se o licenci k užití 
hudebních děl v rámci akce: Česko zpívá koledy dne 9. 12. 2015. Autorská odměna činí 272 
Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 
 

• Zpravodaj města Strakonice – dodatek k dohodě o provedení práce  
Usnesení č. 1568/2015 (39/6) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
v souvislosti s rozšířením obsahu Zpravodaje města Strakonice navýšení odměny Mgr. 
Marcele Křiváčkové na částku 2 000 Kč/měsíc za provádění jazykových korektur Zpravodaje 
města Strakonice s účinností od 1. 1. 2016. 
II. Pověřuje 
tajemníka k provedení příslušných úkonů souvisejících s uzavřením dodatku k dohodě o 
provedení práce. 
 

• Licenční smlouva OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním – 
Slavnostní zahájení adventu 2015 

Usnesení č. 1569/2015 (39/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností  
OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6.  
Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci akce Slavnostní zahájení adventu  29. 11. 
2015. Autorská odměna činí 947 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 
 

• Veřejné provozování hudebních děl – Slavnostní zahájení adventu 2015 
Usnesení č. 1570/2015 (39/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností 
Intergram – nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově 
obrazových záznamů, z. s. Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci akce: Slavnostní 
zahájení adventu  29. 11. 2015. Autorská odměna činí 270 Kč včetně DPH. 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 
 

• Žádost o povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 a č. 1/2001 
Usnesení č. 1571/2015 (39/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném 
pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města 
Strakonice č. 1/2001, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku. 
Sobota 26. prosince – koncert skupiny Harlej – Sokolovna Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 
Strakonice – pořádá Pavla Tomanová, 387 11 Strakonice – IČO: 72102641 – od 22:00 hod. 
do 00:00 hod. téhož dne.  
Pátek 15. ledna – Maturitní ples třídy 4.B – Městský dům kultury, Mírová 831, 386 01 
Strakonice – pořádá Nadační fond Gymnázia Strakonice, Máchova 174, 386 01 Strakonice – 
IČO: 60090031 – od 22:00 hod. do 4:00 hod. následujícího dne.  
Pátek 29. ledna – Maturitní ples třídy 4.C – Městský dům kultury, Mírová 831, 386 01 
Strakonice – pořádá Nadační fond Gymnázia Strakonice, Máchova 174, 386 01 Strakonice – 
IČO: 60090031 – od 22:00 hod. do 4:00 hod. následujícího dne.  
Sobota 6. února – Maturitní ples třídy 4.A – Městský dům kultury, Mírová 831, 386 01 
Strakonice – pořádá Nadační fond Gymnázia Strakonice, Máchova 174, 386 01 Strakonice – 
IČO: 60090031 – od 22:00 hod. do 4:00 hod. následujícího dne.  
Pátek 26. února– Maturitní ples třídy Oktáva – Městský dům kultury, Mírová 831, 386 01 
Strakonice – pořádá Nadační fond Gymnázia Strakonice, Máchova 174, 386 01 Strakonice – 
IČO: 60090031 – od 22:00 hod. do 4:00 hod. následujícího dne.  
 
Pátek 11. března – Reprezentační ples Gymnázia Strakonice – Městský dům kultury, Mírová 
831, 386 01 Strakonice – pořádá Nadační fond Gymnázia Strakonice, Máchova 174, 386 01 
Strakonice – IČO: 60090031 – od 22:00 hod. do 4:00 hod. následujícího dne.  
Pátek 12. února – Ples Dudák – Měšťanského pivovaru Strakonice, a. s. - Městský dům 
kultury, Mírová 831, 386 01 Strakonice – pořádá Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a. 
s, Podskalská 324,  386 01 Strakonice – IČO: 26068273 – od 22:00 hod. do 3:00 hod. 
následujícího dne. 
 

• Dodatek ke smlouvě o dílo č. 2015-00418 
Usnesení č. 1572/2015 (39/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo č. 2015-00418 mezi městem Strakonice a Milanem 
Skálou, 387 01 Volyně, IČO: 62517350, přičemž předmětem dodatku bude úprava čl. I o 
provedení ohňostroje tak, že bude k použitým pyrotechnickým výrobkům přidána kategorie 
F4. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem tohoto dodatku.  
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• Užití znaku města 
Usnesení č. 1573/2015 (39/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice v rámci prezentace činnosti Policie ČR, Krajského ředitelství 
policie Jihočeského kraje, Územního odboru Strakonice a podřízených útvarů v lokalitě 
spadající do ORP Strakonice. Prezentační a publikační činnost se bude vztahovat na 
významné, slavnostní a pamětní prezentační tiskoviny, kulturní, sportovní a zájmové činnosti.  
 

• ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice – žádost o schválení přijetí účelově určeného 
finančního daru 

Usnesení č. 1574/2015 (39/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 
Vlastislavova 152/4, Praha 4, který bude použit k uhrazení stravného ve školní jídelně při ZŠ 
F. L. Čelakovského, Strakonice pro 6 nezletilých žáků zařazených do projektu Obědy pro 
děti, a to v období od 4.1.2016 do 30.6.2016.  
 

• Užití znaku města 
Usnesení č. 1575/2015 (39/6a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice Službami obce Kubova Huť s. r. o., IČO: 28114370 na 
slevových voucherech pro lyžařské vleky ve Ski areálu Kubova Huť v zimní sezoně  
2015-2016.  
 
8. Odbor životního prostředí 

• Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 1.2.2005 mezi městem Písek a městem 
Strakonice jako pronajímateli a společností Odpady Písek s.r.o. jako nájemcem 

Usnesení č. 1576/2015 (39/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 1.2.2005 mezi městem Písek a 
městem Strakonice jako pronajímateli a společností Odpady Písek s.r.o., IČ 49062417, se 
sídlem Hradišťská 2413, Písek jako nájemcem na pronájem dotřiďovací linky Vydlaby, jehož 
předmětem je úprava výše nájemného pro období leden – prosinec 2016 na částku                
20 000,- Kč měsíčně bez DPH a to rovným dílem městu Písek a městu Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu v předloženém 
znění. 
III. Podmi ňuje 
účinnost výše uvedeného usnesení (body I, II) schválením usnesení stejného znění Radou 
města Písek 
 
9. Kontrolní výbor 

• Zápis z jednání kontrolního výboru 8/2015 
Usnesení č. 1577/2015 (39/8) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí zápis z kontrolního výboru ze dne 16. 11. 2015 
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10. MěÚSS 
• Darovací smlouvy o věcném daru 

Usnesení č. 1578/2015 (39/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s přijetím darů dle § 27, odst. 4, písm. b), dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů: 

- od pana Jakuba Mužíka, 386 01 Strakonice: 
věcný dar: vysavač listí 3R (v ceně 999,- Kč) 

- od firmy LYCKEBY AMYLEX, a. s., Strakonická 946, 341 01 
Horažďovice, IČO 49790340, DIČ CZ 49790340: 

věcný dar v celkové výši 5 000,- Kč na nákup kompenzačních pomůcek 
(repasovaná čtyřkolová chodítka: 2 ks – celkem 2 000,-Kč) a potřeb pro 
ergodílnu (3 000,- Kč) 

- od Mgr. Marka Šulce, 386 01 Strakonice: 
věcný dar: čtyřkolové chodítko (v ceně 600,- Kč) 

II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvu a zavést dar do účetnictví organizace.  
 
11. Odbor dopravy  

• Zápis z 8. jednání dopravní komise 
Usnesení č. 1579/2015 (39/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 8. jednání  dopravní komise konané dne 8.12.2015. 
 
12. TS Strakonice s.r.o. 

• Nákladová cena na 1 km svozového vozu po dobu zkušebního provozu překladiště  
Usnesení č. 1580/2015 (39/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
po dobu zkušebního provozu překladiště (listopad 2015 – duben 2016) s cenou 71 Kč + DPH 
za 1km jízdy svozového vozu na SKO. 
 
 
 Mgr. Břetislav Hrdlička         Josef Štrébl 
            starosta            člen RM    


