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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  41. jednání Rady města Strakonice 

konaného 27. ledna 2016 v malé zasedací místnosti 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM 
Mgr. Hrdlička – starosta  
p. Jungvirt – místostarosta 
RM: p. Štrébl, Ing. Oberfalcer, pí Vlasáková, Ing. Moučka  
p. Stroner – tajemník 

 
Program:  
1. Majetkové záležitosti 

            Usnesení č. 1610/2016 – č. 1623/2016 
2. Odbor rozvoje 

• Ukončení programu Zdravé město Strakonice   
           Usnesení č. 1624/2016 

• Změna sídla a Stanov Svazku obcí Strakonicka  
           Usnesení č. 1625/2016 

• Oprava betonového povrchu podlahy kotců – podání žádosti o dotaci  
           Usnesení č. 1626/2016 

• Vyjádření k investičnímu záměru TJ Dražejov z.s. a příslib dotace na tento záměr 
           Usnesení č. 1627/2016 

• Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Strakonice 2016  
                   Usnesení č. 1628/2016  

3. Sociální odbor 
• Byt v DPS 

           Usnesení č. 1629/2016 
• Dotace Občanskému sdružení PREVENT 

           Usnesení č. 1630/2016 
• Dotace Poradně pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-

profesní oblast a osobnostní rozvoj 
           Usnesení č. 1631/2016 

4. Odbor ŽP 
• Nákup nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 

obce JPO III/2,  číslo 316100 
  Usnesení č. 1632/2016 
• Smlouva o zajištění požární ochrany mezi obcemi městem Strakonice a obcí Přední 

Zborovice 
           Usnesení č. 1633/2016 

• Smlouva o zajištění požární ochrany mezi obcemi městem Strakonice a obcí Mutěnice 
           Usnesení č. 1634/2016 

• Přijetí nového člena jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO III/2 – Strakonice 
           Usnesení č. 1635/2016 

5. Tajemník MěÚ -  oddělení personalistiky a mezd 
• Stanovení odměn členům komisí za rok 2015 
  Usnesení č. 1636/2016 
• Navržení výše odměn neuvolněným členům ZM 

           Usnesení č. 1637/2016 
6. Odbor školství a CR 

• Jmenování nového člena komise pro sport  
           Usnesení č. 1638/2016 

• Úprava usnesení č. 1570/2015 z 39. RM konané 22. 12. 2015 ,,Veřejné provozování 
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hudebních děl - Slavnostní zahájení adventu 2015‘‘ 
           Usnesení č. 1639/2016 

• Žádost o povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 a č. 1/2001 
           Usnesení č. 1640/2016 

• Záštita starosty města Strakonice – Vyhlášení sportovců okresu Strakonice za rok 2015  
           Usnesení č. 1641/2016 

7. Kancelář starosty 
•  Nabídka města Blatná – prodej akcií společnosti Recyklace odpadů a skládky a.s. 

           Usnesení č. 1642/2016 
 

41. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta M. Jungvirt v 15:04 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. Majetkové záležitosti 

 
1) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  č. PI-
1030029441/001/ESS v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice –  
Alše - garáže  – 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. 1610/2016 (41/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se smluvní strany 
zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni  pro uložení energetického zařízení do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. KN 441/47 a p.č. KN 1371/54 vše v k.ú. Strakonice,  souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice  – Alše - garáže - kNN“, dle sazebníku, za 
následující podmínky: 
- Při rýze 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 podpisem předmětné  smlouvy. 
 
2) Žádost pana Karla Krejčíka, Strakonice 
Usnesení č. 1611/2016 (41/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájmem celého objektu čp. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích  s pozemkem parc.č. st. 
168/1, na němž je umístěn a s poz. parc.č. st.168/3 (dvůr u objektu), vše v k.ú. Strakonice (obchodní 
dům „Maják“) následujícímu žadateli, za níže uvedených podmínek: 
 - p. Karel Krejčík, Strakonice, IČ: 43842526, pronájem za účelem provozování obchodní činnosti – 
prodej oblečení Alpine Pro a prodej zmrzliny, nájemné ve výši 24.200,- Kč/měsíc, tj. 290.400,- 
Kč/ročně včetně DPH + energie, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s  výpovědní 
lhůtou 3 měsíce, ve smlouvě bude uvedena podmínka, že v  případě pronájmu 3. osobě je nájemce 
povinen žádat o písemný souhlas pronajímatele.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
3) Prodejní stánek číslo 3 na tržnici u kostela Svaté Markéty – vyhlášení záměru na pronájem  
Usnesení č. 1612/2016 (41/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem prodejního stánku číslo 3, včetně pozemku pod markýzou, 
umístěného na části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice o velikosti cca 20 m2   
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- kde je stanovena minimální výše nájmu za užívání tohoto stánku 3.500,- Kč měsíčně v případě 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 12 měsíců bez DPH + inflace + náklady na služby a 
energie dle poměrových měřidel,  
- kde je stanovena výše nájmu za užívání tohoto stánku 4.900,- Kč měsíčně v případě uzavření 
nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců bez DPH + náklady na služby a energie dle poměrových 
měřidel. 
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku je zahrnuto užívání společného sociálního zařízení a  
úklidové komory, tj. stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu elektrické energie, vody, kdy budoucí 
uživatel prodejního stánku má právo  toto  sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  
V případě, že bude nájemní smlouva na užívání prodejního stánku na pozemku p.č. st. 308 v k.ú. 
Strakonice uzavřena na dobu 12-ti měsíců, souhlasí s automatickým prodlužováním předmětné 
smlouvy, a to v případě, že budoucí nájemce bude plnit řádně povinnosti nájemce stanovené 
předmětnou smlouvou. 
Prodejní stánek bude provozován pouze za účelem který není dosud provozován na tržnici u kostela 
Svaté Markéty, to znamená, že nájemní smlouva nebude uzavřena za tímto účelem:  

- Provozování prodejny s prodejem denního, periodického tisku a ostatních tiskovin včetně 
doplňkového sortimentu. 

- Provozování prodejny s prodejem ocelových šperků. 
- Provozování prodejny s prodejem punčochového zboží, prádla, šátků, čepic, klobouků apod.  
- Provozování prodejny s prodejem ovoce, zeleniny, sazenic květin, zeleniny, stromků 

(ovocných, vánočních),  květin řezaných a hrnkových,  dekorativního zboží (vánoce, 
velikonoce) věnečky, sušiny, keramiky, upomínkových předmětů, aranžování květin, 
cukrovinek a balených nápojů, doma vyrobených produktů z ovoce a zeleniny a doplňkový 
sortiment.  

II. Nesouhlasí 
s pronájmem prodejního stánku číslo 3 na tržnici u kostela Svaté Markéty společnosti JK Business 
services s.r.o., zastoupená panem Bc. Michalem Janůtkou, 370 08 České Budějovice, IČ: 031 49 986, 
za účelem poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru, primárně mikroúvěry – půjčky do 
výplaty.  
III. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o pronájem prodejního stánku číslo 3 na tržnici u kostela Svaté 
Markéty.   
 
4) Vyhlášení záměru na výpůjčku nebytových prostorů  
Usnesení č. 1613/2016 (41/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku nebytových prostorů ve III. nadzemním podlaží objektu bývalé 
Základní školy Lidická 194 ve Strakonicích, na poz. parc. č. st. 227 v k.ú. Strakonice, obci a okrese 
Strakonice, konkrétně učebny o výměře 58,90 m2 s kabinetem o výměře 24 m2, skladu o výměře 9,50 
m2 a sociálního zařízení o výměře 23,40 m2.  
 
5) Žádost pana Luďka Kohouta, Strakonice o ukončení nájmu garážového stání   
Usnesení č. 1614/2016 (41/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy č. 09-347 uzavřené dne 8.7.2009  mezi  městem Strakonice a panem 
Luďkem Kohoutem, Strakonice, jejímž předmětem je garážové stání č. 15 v objektu Leknínová 1392, 
Strakonice, a sice dohodou ke dni 31.3.2016. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem garážového stání č. 15 v objektu Leknínová 1392, Strakonice. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody.  
 
6) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví města 
Strakonice p.č. KN 1326/4 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti se stavbou: „Novostavba  
rodinného domu na pozemku KN 1098, k.ú. Dražejov u Strakonic“. 
Žadatel: Iva a Martin Jáchymovi, 386 01 Strakonice 
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Usnesení č. 1615/2016 (41/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uložením kanalizační přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 1326/4 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic v souvislosti novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. KN 1098 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic, za podmínky, že kanalizační přípojka bude provedena podvrtem tak, aby 
nedošlo k navýšení stávající nivelety pozemku v místě provádění.  
II. Souhlasí  
s uzavřením dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 
1326/4 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. KN 
1098 v k.ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku, za podmínky, že kanalizační přípojka  bude 
provedena podvrtem tak, aby nedošlo k navýšení stávající nivelety pozemku v místě provádění.  
III. Pov ěřuje 
starostu  města podpisem předmětné dohody. 
 
7) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 1616/2016 (41/1) 
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 leden do 
20.1.2016 a uhrazením nájemného za měsíc leden, a to do 20.1.2016. V případě, že slečna Irena 
Balogová, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc leden do 20.1.2016, 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 leden do 20.11.2016. V případě, že manželé Karel a Brigita 
Irdzovi, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc leden do 20.1.2016, 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 
část nájemného za měsíc prosinec ve výši 1.237,- Kč a nájemného za měsíc leden do 20.1.2016. 
V případě, že paní Jana Všiváková, Strakonice, neuhradí část nájemného za měsíc prosinec ve výši 
1.237,- Kč a nájemné za měsíc leden do 20.1.2016, 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 a leden, dle podmínek dohodnutých ve smlouvě o nájmu bytu a 
nájemného za měsíc leden, a to do 20.1.2016. V případě, že slečna Denisa Žigová,  Strakonice 
neuhradí splátku dluhu za měsíc prosinec a leden a nájemné za měsíc leden do 20.1.2016, 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 leden do 20.1.2016. V případě, že paní Žaneta Grundzová,  Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc leden do 20.1.2016, 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 



 5 

uhrazením nájemného za měsíc leden do 20.1.2016. V případě, že paní Alžběta Lacková, Bažantnice, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc leden do 20.1.2016, 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 leden a uhrazením splátky dluhu za měsíc leden, dle 
podmínek dohodnutých ve smlouvě o nájmu bytu, a to do 20.1.2016. V případě, že paní Vladimíra 
Božovská, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc leden do 20.1.2016, 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 leden do 20.1.2016. V případě, že Patricie Bledá, Strakonice neuhradí 
nájemné za měsíc leden  do 20.1.2016, 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 měsíc. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden a uhrazením splátky dluhu za měsíc leden, dle 
podmínek dohodnutých v nájemní smlouvě, a to do 20.1.2016. V případě, že slečna Nikola Pačajová, 
Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc leden do 20.1.2016, 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 
nájemného za měsíc leden do 31.1.2016. V případě, že paní Dagmar Říhová,  Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc leden do 31.1.2016, 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 a leden do 20.1.2016. V případě, že paní Věra Hrehová, Strakonice 
neuhradí nájemné za měsíc prosinec a leden do 20.1.2016, 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 leden do 20.1.2016. V případě, že paní Murgáčová, 
Strakonice, neuhradí  nájemné za měsíc leden do 20.1.2016, 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 nájemného za měsíc leden do 20.1.2016. V případě, že slečna Simona 
Horváthová, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc leden do 20.1.2016, 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 a leden do 20.1.2016. V případě, že pan Josef Janeček, Strakonice, 
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neuhradí nájemné za měsíc prosinec a leden do 29.2.2016, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
XV. 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 leden do 20.1.2016 a uhrazením splátky 
dluhu za měsíc leden ve výši 1.500,- Kč. 
V případě, že pan Július Sivák a pan Marek Sivák, Strakonice, neuhradí nájemné a splátku dluhu za 
měsíc leden do 20.1.2016, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
XVI. 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 leden do 20.1.2016. 
V případě, že pan Miroslav Sivák, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc leden do 20.1.2016, nebude 
mu nájemní smlouva prodloužena.  
XVII. 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 leden do 20.1.2016. V případě, že 
manželé Jolana a Zdeněk Kunovi, Bažantnice, Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc leden do 
20.1.2016, nebude jim smlouva o nájmu bytu 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 leden do 20.1.2016. V případě, že Věra Landsingerová, Strakonice, neuhradí 
nájemné za měsíc leden do 20.1.2016, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
XIX. 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 leden do 20.1.2016. V případě, že pan František Burian, 
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc leden do 20.1.2016, nebude mu nájemní smlouva prodloužena.  
XX. 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 leden do 31.1.2016 a uhrazením splátky dluhu ve výši 15.000,- Kč (14x 1.000,- 
Kč za listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, 
listopad, prosinec – po splatnosti, 1x 1.000,- Kč za leden – splatnost 25.1.2016).  V případě, že Karel 
Krejčí, Strakonice neuhradí nájemné za měsíc leden do 31.1.2016 a splátku dluhu ve výši 15.000,- Kč 
(14x1.000,- Kč za  listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, 
říjen listopad, prosinec – po splatnosti, 1x 1.000,- Kč za leden – splatnost 25.1.2016), nebude mu 
nájemní smlouva prodloužena.  
XXI. 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 prosinec a leden do 31.1.2016. V případě, že slečna Iveta Cinová, 
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc prosinec a leden do 31.1.2016, nebude jí nájemní smlouva 
prodloužena.  
XXII. 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 
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uhrazením nájemného za měsíc leden do 31.1.2016. V případě, že paní Květuše Reisingerová,  
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc leden do 31.1.2016, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
XXIII. 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 1 měsíc. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 20.1.2016 a uhrazením splátky dluhu za měsíc leden do 
25.1.2015. V případě, že paní Rovňanková neuhradí nájemné za měsíc leden do 20.1.2016 a splátku 
dluhu za měsíc leden do 25.1.2016, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
XXIV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 011 o velikosti 1+1 a výměře 
54,43 m2 v domě č.p. 988, ul. Ellerova, Strakonice pro pana Václava Urbana, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc leden do 20.1.2016. V případě, že pan Urban neuhradí nájemné za měsíc leden do 
20.1.2016, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
XXV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
8) Paní Irena Minariková, Strakonice – prodloužení smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 1617/2016 (41/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
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, 
týkající se prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni ukončení 
nájmu dobrovolně vyklizen.  
 
9) Paní Marie Ranglová, Strakonice – prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1618/2016 (41/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
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, 
týkající se prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni ukončení 
nájmu dobrovolně vyklizen.  
 
10) Manželé Luděk a Petra Kohoutovi, Strakonice – žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1619/2016 (41/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 7 v domě č.p. 
1392 ul. Leknínová, Strakonice, o velikosti 3+kk a výměře 78,45 m2 s manž. Luďkem a Petrou 
Kohoutovými, Strakonice, a to ke dni 31.3.2016. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
11) Žádost spol. GASTRO DELIVERY s.r.o.  o propachtování hradního sklípku ve Strakonicích 
Usnesení č. 1620/2016 (41/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy, jejímž předmětem bude propachtování hradního sklípku,  tj. nebytové jednotky 
číslo  50/1 v budově č.p. 50, Zámek ve Strakonicích, postavené na st.p.č. 1/4  v  k.ú  Nové Strakonice,  
obec a okres Strakonice, včetně movitého majetku nacházejícího se v uvedených prostorech (vybavení 
restaurace a kuchyně), nebytová jednotka se skládá z následujících prostorů: 
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- restaurační místnost, kuchyně, sklady, chodby, kancelář, úklidová komora, WC,  to vše     v 1. 
nadzemním podlaží  o celkové výměře 164,19 m2.  
- salónek, sloupový sál, sklady, chodby, WC,  to vše v 1. podzemním podlaží o celkové výměře 144,41 
m2, následujícímu žadateli za níže uvedených podmínek: 
- GASTRO DELIVERY s.r.o., se sídlem Jičínská 226/17, 130 00 Praha - Žižkov, IČ: 03508889, DIČ: 
CZ03508889, propachtování za účelem zřízení kvalitního gastronomického podniku, který bude 
spolupracovat s místními organizacemi, městem Strakonice, místním pivovarem apod., a dodržovat 
následující podmínky, které budou zapracovány ve smlouvě: 
- pachtýř zajistí celoroční provoz 
- pachtýř bude spolupracovat s pořadateli kulturních akcí a bude respektovat jejich požadavky při 
jejich pořádání 
- v sezóně zajistí pachtýř venkovní posezení odpovídající prostředí středověkého hradu 
- pachtýř  bude respektovat styl hradu a doporučení památkové péče v případě umístění reklam, týká 
se i umístění poutačů 
- pachtýř zajistí, že prodávané točeného pivo bude výhradně strakonické  
- pachtýř hradního sklípku zajistí zásobování podle pravidel předem dohodnutých s propachtovatelem 
(předpoklad zajištění zásobování od západní brány) 
- pachtýř zajistí úklid prostranství přiléhajícího k propachtované  části nemovitosti 
- pachtýř ani hostům hradního sklípku nevznikne právo na parkování v areálu hradu (platí  i pro TAXI 
službu) ani na vyhrazených místech 
- pachtýř nebude v prostoru hradního sklípku provozovat diskotéky 
- pachtýři nebude umožněno v prostorách hradního sklípku umístit jakékoliv výherní hrací přístroje.  
Pachtovné je stanoveno ve výši 122 500,- Kč/ročně +  DPH, dále bude pachtýř hradit  náklady na 
energie spojené s užíváním uvedených prostorů a movitého majetku, smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
1) Technické služby Strakonice s.r.o., se sídlem Raisova 274, 386 01 Strakonice, IČ:  25156888,  
DIČ: CZ25156888 
- žádost o výpůjčku nemovitých věcí  v majetku města Strakonice za účelem provozování tzv. 
„Hradního safari“ 
Usnesení č. 1621/2016 (41/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na výpůjčku nemovitých věcí, za účelem provozování „Hradního safari“:  
- část pozemku p.č. 6/1   o výměře cca 4.409 m2 
- část pozemku p.č. 5/1   o výměře cca    809 m2 
 
- objekt stodoly na p.č. st. 1/1  o výměře cca    245 m2 
- objekt „Západní brány“ na p.č. st. 4  o výměře cca    100 m2 
- 1. NP objektu bez čp./če. na p.č.st. 5 
   (zahradní domek)   o výměře cca    140 m2 

- přístřešky pro zvěř, umístěné v hradním příkopu na části pozemku p.č. 6/1 vše v k.ú. Nové  
Strakonice, obec Strakonice.  
 
2) Žádost Muzea středního Pootaví Strakonice 
Usnesení č. 1622/2016 (41/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2015-344 uzavřené dne 1.10.2015 mezi městem Strakonice 
a Muzeem středního Pootaví Strakonice, který bude nájemce opravňovat k technickému zhodnocení a 
rekonstrukci  pronajatých prostorů v objektu Zámku č.p. 1 ve Strakonicích, konkrétně spojovacího 
krčku mezi budovou děkanství a hlavním objektem hradu. Toto oprávnění nenahrazuje souhlas 
architekta města a Stavebního úřadu MÚ Strakonice. Rekonstrukce a technické zhodnocení budou 
provedeny na náklady nájemce. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
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3) ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace 
Usnesení č. 1623/2016 (41/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním přihlášky do soutěže vodohospodářská stavba roku 2015 vyhlášenou Svazem vodního 
hospodářství ČR a dále s úhradou příslušné části vložného ve výši 10.000,- Kč, přičemž do soutěže by 
se přihlašovala stavba„ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“.  
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru administrací přihlášky a souvisejících dokumentů 
 
2. Odbor rozvoje 

• Ukončení programu Zdravé město Strakonice   
Usnesení č. 1624/2016 (41/2) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s ukončením programu Zdravé město Strakonice a s ukončením členství Strakonic v Národní 
síti Zdravých měst ČR. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit místostarostu města Milana Jungvirta informováním Národní sítě Zdravých měst ČR 
o ukončení členství Strakonic v této síti.   
 

• Změna sídla a Stanov Svazku obcí Strakonicka  
Usnesení č. 1625/2016 (41/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
změnu sídla Svazku obcí Strakonicka na adresu Sousedovice 23, Strakonice   
II. Bere na vědomí 
změnu Stanov Svazku obcí Strakonicka v bodě č. 2 – Sídlo Svazku obcí – Sousedovice 23, Strakonice  
 

• Oprava betonového povrchu podlahy kotců – podání žádosti o dotaci  
Usnesení č. 1626/2016 (41/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora činnosti útulků 
pro zvířata“ na projekt: „Oprava betonového povrchu podlahy kotců“.        
 

• Vyjádření k investičnímu záměru TJ Dražejov z.s. a příslib dotace na tento záměr 
Usnesení č. 1627/2016 (41/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s příslibem poskytnutí dotace města pro TJ Dražejov z.s., IČ: 606 507 96 na spolufinancování projektu 
Modernizace sportovních kabin na sportovišti na Virtě při splnění všech následujících podmínek: 

- TJ Dražejov z.s. požádá o dotaci města Strakonice na předepsaném formuláři, 
- výše dotace bude maximálně ve výši 6,67% rozpočtu projektu, nejvýše však 533 334 Kč, 
- v případě, že částka požadované dotace bude vyšší než 250 000 Kč doporučí rada města 

Strakonice její poskytnutí Zastupitelstvu města Strakonice, 
- čerpání dotace bude možné pouze v případě, že TJ Dražejov z.s. získá na realizaci projektu 

dotaci MŠMT a čerpání bude možné pouze do výše 1/3 povinné spoluúčasti TJ Dražejov z.s. 
na financování projektu. 

II. Souhlasí 
v souvislosti s žádostí o dotaci na projekt „Modernizace sportovních kabin na sportovišti na Virtě“ se 
zasláním následujícího vyjádření TJ Dražejov z.s.: 
Město Strakonice plně podporuje tuto investici v oblasti rozvoje sportovních aktivit ve Strakonicích a 
vnímá tento investiční projekt jako důležitý prvek rozvoje sportu a společenského vyžití 
v příměstských oblastech Dražejov a Střela.  
Město Strakonice je připraveno pomoci investorovi (TJ Dražejov z.s.) při realizaci dané investice a 
přislíbilo poskytnutí dotace ve výši 1/3 povinné spoluúčasti žadatele. 
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Odůvodnění kladného vyjádření: 
- Tělovýchovná jednota Dražejov dlouhodobě kvalitně pracuje s mládeží v oblasti sportovních 

aktivit, fotbalová mužstva dospělých aktivně a dobře reprezentují místní tělovýchovnou 
jednotu. 

- Sportovní areál „Na Virtě“ slouží pro osady Dražejov a Střela jako přirozené centrum 
sportovních a společenských akcí místních zájmových spolků a obyvatel. 

- Sportoviště je často využíváno základními školami k výuce mimo areál školy v oblasti sportu 
a zájmového využití. 

- Sportovní areál „Na Virtě“ je provozován jako bezplatné, veřejně přístupné sportoviště pro 
děti a mládež. 

- Stávající sportovní kabiny nevyhovují provozně počtu družstev, druhu hraných soutěží, 
hygienickým podmínkám a kulturní úrovni. 

- Stávající stav šaten je předmětem oprávněné kritiky občanů i sportovců. 
- Navrhovaný stav rekonstrukce je navržen úsporně, ale zároveň, aby odpovídal schváleným 

podmínkám pro sportovní přípravu a soutěže a přitom objekt sloužil i pro potřeby 
společenských akcí konaných v areálu sportoviště. 

III. Pov ěřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem výše uvedeného vyjádření. 
 

• Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Strakonice 2016 
Usnesení č. 1628/2016 (41/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Strakonice 2016. 
   
3. Sociální odbor 

• Byt v DPS 
Usnesení č. 1629/2016 (41/3) 
Rada města po projednání 
I. Ruší 
usnesení č. 1483/2015, ze dne 25.11.2015. 
  

• Dotace Občanskému sdružení PREVENT 
Usnesení č. 1630/2016 (41/3) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění Občanskému sdružení 
PREVENT, Heydukova 349, 386 01 Strakonice, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 
300.000 Kč na spolufinancování osobních a volnočasových služeb v zařízení NZDM CROSS 
PREVENT Strakonice.   
II. Doporu čuje ZM   
pověřit starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Občanskému sdružení 
PREVENT, Heydukova 349, 386 01 Strakonice.   
      

• Dotace Poradně pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-
profesní oblast a osobnostní rozvoj 

Usnesení č. 1631/2016 (41/3) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění Poradně pro rodinu, 
manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s, 
Záboří 83, 387 34 Záboří, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč na náklady na 
provoz a mzdy. Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 400.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2016.  
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II. Doporu čuje ZM   
pověřit starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Poradně pro rodinu, 
manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s, 
Záboří 83, 387 34 Záboří.         
 
4. Odbor ŽP 

• Nákup nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných 
 hasičů obce JPO III/2,  číslo 316100 

Usnesení č. 1632/2016 (41/4) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s čerpáním státní dotace vyhlašované MV - generálním ředitelstvím HZS ČR, která se řídí 
„Zásadami pro poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky 
pro jednotky požární ochrany“ a dotace z krajského dotačního titulu „Podpora obnovy zásahových 
požárních automobilů jednotek SDH obcí Jihočeského kraje, zařazených do kategorie JPO I a JPO III“ 
za účelem nákupu nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 
JPO III/2 – Strakonice. Předpokládaná finanční spoluúčast města Strakonice je 2,5 - 3,7 mil. Kč. 
 

• Smlouva o zajištění požární ochrany mezi obcemi městem Strakonice a obcí Přední 
Zborovice 

Usnesení č. 1633/2016 (41/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o zajištění požární ochrany mezi obcemi městem Strakonice jako 
poskytovatelem a obcí Přední Zborovice jako žadatelem, jejímž předmětem je zajištění požární 
ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, pro obec 
Přední Zborovice jednotkou SDH obce Strakonice, JPO III/2, číslo jednotky 316100, tj. zabezpečení 
hašení požárů a záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech 
v uvedeném území a zajištění akceschopnosti JPO k zásahům mimo svůj územní obvod a dále 
sdružení prostředků na činnost jednotky SDH obce Strakonice dle odst. 3 § 69a zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné Smlouvy o zajištění požární ochrany mezi obcemi. 
 

• Smlouva o zajištění požární ochrany mezi obcemi městem Strakonice a obcí 
Mut ěnice 

Usnesení č. 1634/2016 (41/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o zajištění požární ochrany mezi obcemi městem Strakonice jako 
poskytovatelem a obcí Mutěnice jako žadatelem, jejímž předmětem je zajištění požární ochrany podle 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, pro obec Mutěnice 
jednotkou SDH obce Strakonice, JPO III/2, číslo jednotky 316100, tj. zabezpečení hašení požárů a 
záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v uvedeném území a 
zajištění akceschopnosti JPO k zásahům mimo svůj územní obvod a dále sdružení prostředků na 
činnost jednotky SDH obce Strakonice dle odst. 3 § 69a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné Smlouvy o zajištění požární ochrany mezi obcemi. 

 
• Přijetí nového člena jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO III/2 – Strakonice 

Usnesení č. 1635/2016 (41/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s přijetím nového člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce JPO III/2 - Strakonice pana 
Miroslava Hadrabu, zařazení na funkci strojníka. 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy s členem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
JPO III/2 – Strakonice. 

 
5. Tajemník MěÚ -  oddělení personalistiky a mezd 

• Stanovení odměn členům komisí za rok 2015 
Usnesení č. 1636/2016 (41/5) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
stanovit dle zákona  č.128/2000 Sb.,  § 84 odst. 4  pro členy komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva 
města odměnu ve výši 250.- Kč za účast na jednání  komise v roce 2015. 

 
• Navržení výše odměn neuvolněným členům ZM 

Usnesení č. 1637/2016 (41/5) 
Rada města po projednání 
I. Navrhuje ZM 
schválit odměnu neuvolněným členům ZM podle § 84 odst. 2 písm. n, § 72 a 77 odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení) v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 352/2015 ze 
dne 14.12.2015 o odměnách za výkon funkce členů ZM 
s platností od 2.3.2016 
členům ZM                                                           ve výši    928,- Kč/měsíc                                                 
členům RM                                                           ve výši 2 719,- Kč/měsíc                                                     
předsedům výborů ZM a komisí RM                   ve výši 2 506,- Kč/měsíc              
členům výborů ZM a komisí RM                         ve výši 2 143,- Kč/měsíc                 
II. Doporu čuje ZM 
schválit neuvolněným členům RM a ZM a neuvolněným členům RM a ZM, kteří vykonávají funkce 
předsedů ZM, komisí RM a členů výborů ZM a  komisí RM měsíční odměnu podle funkce, za kterou 
lze poskytnout nejvyšší odměnu, s platností od 2.3.2016. V případě, že zastávají takových funkcí více, 
poskytne se jim pouze jedna odměna, a to ta nejvyšší. 

 
6. Odbor školství a CR 

• Jmenování nového člena komise pro sport  
Usnesení č. 1638/2016 (41/6) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
Ing. Karla Dvořáka členem komise pro sport. 
 

• Úprava usnesení č. 1570/2015 z 39. RM konané 22. 12. 2015 ,,Veřejné provozování 
hudebních děl - Slavnostní zahájení adventu 2015‘‘ 

Usnesení č. 1639/2016 (41/6) 
Rada města po projednání 
I. Upravuje 
usnesení č. 1570/2015 ze dne 22. 12. 2015, kdy předmětem úpravy je navýšení uvedené ceny o DPH.  
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 327 Kč včetně DPH.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 
 

• Žádost o povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 a č. 1/2001 
Usnesení č. 1640/2016 (41/6) 
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 
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některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. 
 
Od 28. ledna do 31. března 2016 – Diskotéka Bar Žlutá opice – pořádá B.A.R. spol. s r.o., Štěkeň 165, 
387 51 Štěkeň – IČO: 25184946 – vždy v pátek a v sobotu od 22:00 hod. do 02:00 hod následujícího 
dne. 
 
Od 28. ledna do 31. prosince 2016 – Music bar Křemelka – vždy ve čtvrtek, pátek a sobotu – pořádá 
Roman Klučka, 386 01 Strakonice – IČO: 16838050 – od 22:00 hod. do 03:00 hod. následujícího dne. 
 
Pátek 26. února – Rybářský ples – Sokolovna Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice – pořádá 
Česká táborová unie – klub sportovních rybářů, Máchova 902, 386 01 Strakonice – IČO: 69538239 – 
od 22:00 hod. do 03:00 hod. následujícího dne. 
 
Pátek 5. února – Maturitní ples třídy 4. A, 4.B Euroškola Strakonice – Městský dům kultury, 
Mírová 831, 386 01 Strakonice – pořádá Euroškola Strakonice střední odborná škola s.r.o., 
Husova 361, 386 01 Strakonice - IČO: 25165542 – od 22.00 hod. do 03:00 hod. následujícího 
dne.   
 

• Záštita starosty města Strakonice – Vyhlášení sportovců okresu Strakonice za rok 
2015 

Usnesení č. 1641/2016 (41/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením záštity starosty města Strakonice nad Vyhlášením sportovců okresu Strakonice za rok 2015 
konaným na strakonickém hradě dne 4. 2. 2016.    

 
7. Kancelář starosty 

•  Nabídka města Blatná – prodej akcií společnosti Recyklace odpadů a skládky 
a.s. 

Usnesení č. 1642/2016 (41/7) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM   
souhlasit s odkupem 50 ks akcií na jméno v listinné podobě č.  000154-000203  společnosti Recyklace 
odpadů a skládky a.s., se sídlem Písecká 1279, Strakonice, IČ 45021511, od města Blatná za cenu 
10.000,-Kč/akcie se splatností 30 dnů po podpisu smlouvy. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem příslušné smlouvy o převodu akcií. 

 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Břetislav Hrdlička          Milan Jungvirt   
            starosta           místostarosta   


